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COLUMN MARIËTTE HAMER

Voorzitter Sociaal-Economische Raad

Mariëtte Hamer

Het zijn roerige tijden. Het voorjaar lonkt, maar de voorpret voor de eerste 
zomerse dag blijft uit. Het coronavirus heeft ongekende impact, op ieder 
van ons als mens, maar ook op de samenleving als geheel. Wat de nabije 
toekomst brengt, is onduidelijk. De gevolgen van het virus zijn niet te 
overzien. Gelukkig heeft het kabinet een enorm pakket aan maatregelen 
gepresenteerd om de economie overeind te houden. 

Het coronavirus drukt ons met de neus op de feiten. We zijn met velen op 
deze aardbol en we zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden. Het 
coronavirus kent geen grenzen, en dat geldt ook voor de klimaatverandering. 
De grondstoffen van veel van onze dagelijkse producten komen overal 
vandaan. Een van de essentiële onderdelen van ons mobieltje, kobalt,  
wordt bijvoorbeeld ergens in Afrika gedolven – vaak onder slechte arbeids- 
omstandigheden. En verderop in de keten zorgen goedkope werknemers in 
een Aziatische fabriek ervoor dat de wereld tegen lage kosten digitaal is 
geworden. 

Herstel en terugkeer
De verduurzaming van onze economie en samenleving lijkt nu even van een 
wat lagere prioriteit. Het belangrijkste is dat we deze pandemie doorkomen 
en op elkaar letten. Hoe lang het gaat duren weet niemand, toch is zeker dat 
ook een pandemie weer voorbijgaat. Dan treedt de volgende fase aan: de 
fase van herstel en terugkeer naar het ‘normale’ leven. We nemen de schade 
op en kijken hoe we de boel weer op de rails krijgen. Dat lijkt misschien van 
later zorg, maar dat moment is hopelijk niet al te ver weg.

Dat is ook het moment waarop de urgente vragen over de toekomst weer 
scherp op ons netvlies komen: hoe houden we de zorg betaalbaar, hoe 
verder met de pensioenen en hoe houden we onze voeten droog in dit lage 
land. Hoe zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties een aangenaam 
leven kunnen leiden, in Nederland en wereldwijd. Met minder ongelijkheid 
en zonder dat we roofbouw plegen op moeder aarde. 

Lessen trekken
Midden in de coronacrisis beseffen we meer dan ooit dat we wereldburgers 
zijn. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Dat schept ook verantwoor-
delijkheden. We moeten beter nadenken over de gevolgen van ons handelen 
en veel meer samenwerken, in het spoor van het Klimaatakkoord van Parijs. 
De artikelen in dit SERmagazine onderstrepen de noodzaak ervan. Laten we 
in de geest van Churchill lessen trekken uit de ramp die ons nu overkomt: 
Never waste a good crisis. 

Meer dan ooit  
wereldburgers

‘Klimaatverandering 
kent net als het 
coronavirus geen 
grenzen’
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De essentie in 
10 seconden

Door de coronacrisis lijkt de klimaatcrisis ver weg – maar daarmee is deze niet 
ineens minder urgent. We moeten op weg naar een nieuwe circulaire wereld,  
zonder broeikasgassen. Hoe komen we daar en hoe zorgen we ervoor dat  
iedereen mee kan doen?

In de afgelopen eeuw is de vraag naar 
grondstoffen explosief gestegen. 
Als wereldbevolking zijn we 34 keer 
meer materialen gaan gebruiken,  
27 keer meer mineralen, 12 keer 

meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer 
meer biomassa. 

Iedereen begrijpt dat die lijn naar 
boven niet eindeloos kan doorgaan, want 
we hebben maar één aarde. We moeten 
van een lineaire naar een circulaire 
economie. Dat betekent grondstoffen na 
gebruik niet weggooien, maar hergebrui-
ken en de kringlopen sluiten. 

Technologie: probleem en oplossing
Het probleem is dat de vraag naar con-
sumptiegoederen steeds verder toeneemt, 
zegt Ton van der Wijst, secretaris van de 
SER-commissie Duurzame Ontwikkeling. 
“Daar zijn verschillende redenen voor. 
Ten eerste groeit de wereldbevolking. 
Daarnaast zien we wereldwijd een mid-
denklasse opkomen die dezelfde wensen 
en behoeften heeft als de middenklasse 
in Europa en Amerika. Daar komt bij 
dat consumptiegoederen als televisies, 
computers en telefoons door de techno-
logische vooruitgang steeds goedkoper 
worden. Tenminste, zolang er maar een 
beperkte prijs staat op de schaarste van 
grondstoffen en de belasting van het 
milieu.” 

Het is duidelijk dat we tegen grenzen 
aanlopen. “De druk op het milieu, het 
verlies van biodiversiteit, de klimaat- 

→ We gaan van een 
lineaire naar een 
circulaire economie. 
Dat betekent: grond-
stoffen na gebruik 
niet weggooien, maar 
hergebruiken en de 
kringlopen sluiten. 

→  We zijn goed in 
recyclen, maar we 
moeten ook repareren 
(repair) en weigeren 
(refuse)

→  Ontwerp producten 
zodanig dat je ze aan 
het eind van hun 
levensduur makkelijk 
uit elkaar kunt halen: 
als legoblokjes.

Welvaart duurzaam 
verdienen 

verandering en de schaarste aan grond- 
stoffen, dit alles leidt tot geopolitieke 
spanningen en soms al tot handelsoor-
logen. De transitie naar een duurzame 
circulaire economie is absoluut nood-
zakelijk.” Toch is Van der Wijst hoopvol.  
“De technologie heeft problemen veroor-
zaakt, maar het mooie is dat de techno-
logie ook voor oplossingen kan zorgen. 
Voorwaarde is wel dat het roer snel en  
op wereldschaal omgaat.” 

Zo hoog mogelijk op de R-ladder 
De circulaire economie is veel meer dan 
een recycle-economie, benadrukt Michel 
Schuurman, directeur economie en poli-
tiek van MVO Nederland. “Ken je  
de R-ladder van de circulaire economie? 
De hoogste treden op de ladder zijn  
Refuse, Rethink & Redesign (weigeren, her-
overwegen, herontwerpen). Grondstoffen 
die je niet gebruikt, leveren de grootste 
besparing op. Daarna volgen de treden 
Reduce, Reuse en Repair (verminderen, 
hergebruiken en repareren). Ook daar 
bespaar je grondstoffen mee. Met  
Refurbish, Recycle en Recover (opknappen, 
recycle en herstellen), de laagste treden 
op de ladder, zorg je ervoor dat bestaan-
de producten of diensten een tweede 
leven krijgen. We zijn heel goed in  
recyclen in Nederland, maar het zou 
mooi zijn als we hoger op de R-ladder 
komen.”

De overheid heeft volgens hem daarbij 
een cruciale rol. “De circulaire economie 

Tekst Corien Lambregtse

ACHTERGROND TRANSITIES

Elisa Jansen is mede-oprichtster 
van Lena, de eerste kleding- 
bibliotheek van Nederland. 
Mensen kunnen hier hun kleding 
lenen. Een duurzame manier om 
steeds weer anders en goed voor 
de dag te komen. 
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Aan het woord

Michel Schuurman 
directeur economie 

en politiek
 MVO Nederland

Ton van der Wijst 
SER-secretaris 

duurzame ontwikkeling

Anne-Marie Rakhorst 
ondernemer, 

publicist,
 duurzaamheidsaanjager 

is een arbeidsintensievere economie. Dat 
is een probleem, want in ons huidige eco-
nomisch systeem betaal je meer belasting 
op arbeid dan op grondstoffen. Terwijl 
grondstoffen schaars zijn en arbeid altijd 
weer hernieuwbaar is. Willen we echt 
naar een circulaire economie, dan moe-
ten schaarste, milieudruk en CO

2
-uitstoot 

in de prijs van producten als diensten 
worden verrekend. Maar als de belasting 
op arbeid tegelijkertijd omlaag gaat, 

voorkomen we dat het leven als geheel 
duurder wordt.” 

Eigenlijk zou dit op Europees niveau 
geregeld moeten worden. “Maar belas-
tingheffing vraagt een unaniem besluit 
van alle Europese lidstaten. Zo ver zijn 
we nog niet. Daarom zal Nederland  
zelf moeten kijken op welke manier  
de circulaire economie kan worden 
gestimuleerd. Wellicht door net als 
Zweden de btw op reparaties te verlagen. 

Daarover kan elk land zelf beslissen.”
Het zal sowieso niet gaan zonder dat 

bedrijven en burgers hun aandeel leve-
ren. “In een circulaire economie worden 
producten zodanig ontworpen dat je ze 
aan het eind van hun levensduur mak-
kelijk uit elkaar kunt halen. Zie grond-
stoffen als legoblokjes die je eindeloos 
kunt gebruiken. Dat is niet alleen een 
uitdaging voor de bouwsector, maar voor 
alle bedrijven. In plaats van producten ga 
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je diensten verkopen. Dus geen lampen, 
auto’s of meubels, maar licht, vervoer of 
zituren.”
De consequenties zijn volgens hem groot. 
“Het leveren van diensten vraagt een heel 
ander businessmodel dan het verkopen 
van producten. Je hebt een andere boek-
houding en andere criteria voor beloning 
en beoordeling nodig. Het vraagt een 
andere instelling van medewerkers, want 
het werk wordt compleet anders.”

De circulaire economie heeft daar-
om vooral leiderschap nodig. “Ik hoop 
op ondernemers die bereid zijn dingen 
totaal anders te doen. Op werknemers die 
samen met ondernemers een nieuw pad 
in willen slaan. En op consumenten die 
minder aan bezit hechten.” 

Transities versterken elkaar
De beste manier om de transities op 
het gebied van energie, circulariteit en 
arbeidsmarkt te versnellen, is ze met 
elkaar verbinden. Anne-Marie Rakhorst, 
ondernemer en duurzaamheidsaanjager, 
is speciaal om die reden bij het Klimaat-
akkoord betrokken. Zij heeft de taak om 
te bewaken dat de transities elkaar gaan 
versterken. 

“De circulaire economie kan de energie-
transitie enorm versnellen. Er zit wel  
50 procent overlap tussen. We kunnen 
heel veel energie besparen door slim 
te ontwerpen en grondstoffen te her-
gebruiken. Dat moeten we dus ook bij 
zonnepanelen en windmolens gaan doen. 
Hoe minder beslag we leggen op grond-
stoffen, hoe sneller de voortgang van de 
energietransitie.”

Rakhorst is iemand die altijd in 
mogelijkheden denkt. “Verduurzaming 
wordt vaak als een probleem benaderd. Je 
kunt ook zeggen dat er heel veel kansen 
liggen om kennis en expertise op te doen, 
ketens te veranderen en ondernemingen 
op te zetten of aan te passen. Er gebeurt 
al van alles. We zamelen bijvoorbeeld 
oude kleding en textiel in en maken daar 
nieuwe producten van. We voorkomen 
dat oude matrassen in de verbrandings-
oven terechtkomen door er nieuwe 
matrassen van te maken. Iets soortgelijks 
doen we met vloerbedekking. Daarmee 
besparen we grondstoffen en scheppen 
we werkgelegenheid. Datzelfde geldt voor 
repaircafés, kringloopwinkels en milieu- 
straten. We combineren duurzaamheid en 
kennisverwerving met sociale duurzaam-
heid en de arbeidsmarkt. We scheppen 
banen, ook voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Die winst zouden we 
veel meer zichtbaar moeten maken.”

Het is maar waar je op focust, is haar 
boodschap. “Je kunt naar de problemen 
blijven kijken, je kunt ook kijken naar 
wat er allemaal al goed gaat en dat 
versnellen en opschalen. Ik begrijp dat de 
transities onzekerheid veroorzaken. Maar 
als je bang bent om te verliezen wat je 
hebt en je kop in het zand steekt, raak je 
juist kwijt wat je hebt. We moeten laten 
zien dat we iets nieuws opbouwen en 
daarin mensen meenemen. Een duur-
zame circulaire economie gaat niet ten 
koste van de welvaart die we hebben, we 
worden er juist beter en gezonder van. 
Als we minder grondstoffen gebruiken, 
gaat de uitstoot van broeikasgassen en 
stikstof omlaag en krijgen we schonere 
lucht. Dat betekent betere gezondheid, 
minder zorgkosten en een hogere levens-
verwachting.”

Koplopers trekken iedereen mee
Om de circulaire economie tot een succes 
te maken, is het van belang dat de over-

heid de voorwaarden schept, bedrijven 
lokaal de handen ineenslaan en gaan 
innoveren en werknemers zich hun leven 
lang blijven ontwikkelen. In veel SER- 
adviezen rond het thema ‘Economie en 
duurzaamheid’ is dat de grondtoon. 
Van der Wijst schreef vorig jaar mee aan 
het SER-advies Nationale klimaataanpak 
voor regionale industriële koplopers. Daarin 
staat dat de vijf grote industrieclusters in 
Nederland het voortouw moeten nemen 
in de klimaataanpak.  
Het gaat om de clusters Rotterdam/
Moerdijk, Zeeland (regio Terneuzen), het 
Noordzeekanaalgebied, Noord-Nederland 
(Eemsmond en Emmen) en Chemelot 
(regio Geleen). 

Van der Wijst: “De twaalf grote energie- 
intensieve bedrijven in Nederland zijn 
samen verantwoordelijk voor driekwart 
van de industriële CO

2
-uitstoot in ons 

land. Als zij zich transformeren tot 
mondiale koplopers, nemen ze ook hun 
toeleveranciers, afnemers en het mkb in 
hun regio mee. Nederland kan zich ma-
nifesteren als de proeftuin voor nieuwe 
technologieën. Dat biedt enorme kansen 
om de klimaatproblemen en de schaarste 
aan grondstoffen een positieve draai te 
geven.” 

Het SER-advies gaat over regionale kop-
loperspogramma’s, die nieuwe ontwikke-
lingen op gang brengen en nieuwe werk-
gelegenheid creëren. “De energietransitie 
betekent vroeg of laat het einde van 
traditionele fossiele bedrijven. Dat gaat 
ten koste van banen in de regio, directe 

ACHTERGROND TRANSITIES

Versnellingshuis

 
Het Versnellingshuis Nederland Circulair 

stimuleert ondernemers om circulair 
te ondernemen. Die kunnen er terecht 

voor expertise rond financiering, wet- en 
regelgeving en businessmodellen. Het 

Versnellingshuis werkt met ondernemers aan 
nieuwe circulaire ketens en levert op basis 

van geleerde lessen input voor nieuw beleid. 
Het is opgericht door het ministerie van IenW, 

MVO Nederland, Het Groene Brein en  
VNO-NCW, met ondersteuning van de SER. 

Zie: www.versnellingshuisce.nl.

‘In plaats van 
producten ga 
je diensten 
verkopen. Dus 
geen lampen 
of auto’s, maar 
licht of zituren’
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De SER leverde de afgelopen jaren 
een groot aantal adviezen over de 
energietransitie en de circulaire 
economie. De adviezen zijn op de 
website van de SER te vinden onder 
het thema Economie en duurzaamheid, 
waaronder de volgende vier:
n Werken aan een circulaire economie. 

Geen tijd te verliezen (2016)
n Energietransitie en werkgelegenheid 

(2018)
n Financiële instrumenten voor een 

circulaire economie (2018)
n Nationale klimaataanpak voor 

regionale industriële koplopers 
(2019)

De SER en een 
duurzame economie 
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‘Transities zijn 
pas succesvol 
als niemand 
achterblijft’

Groene waterstof in Groningen
Groningen krijgt mogelijk binnen enkele 
jaren een van de grootste, hernieuwba-
re energieprojecten ter wereld: NortH2. 
In februari dit jaar presenteerden Shell, 
Gasunie en Groningen Seaports hun plan-
nen voor een offshorewindpark en een 
waterstoffabriek in de Eemshaven. 

Het gaat om 1000 tot 1500 windtur-
bines in de Noordzee, die in 2030 tot 
10 gigawatt aan stroom opleveren. De 
ambitie is om in 2027 de eerste fase van 
het windpark draaiend te hebben. De 
stroom wordt aan land gebracht in de 
Eemshaven. Een gigantische waterstoffa-
briek zet daar de stroom om in waterstof 
die via de infrastructuur van Gasunie in 
Noordwest-Europa wordt verspreid of 
ondergronds wordt opgeslagen. De indus-
trie kan zo haar industriële processen 
vergroenen en tonnen CO2 besparen. 

Het project vraagt een investering van 
tientallen miljarden euro’s en gaat naar 
verwachting veel nieuwe bedrijven aan-
trekken en duizenden banen in de regio 
opleveren. De drie partijen hebben in 

februari een intentieovereenkomst gete-
kend. Het project wordt gesteund door de 
provincie Groningen. De definitieve investe-
ringsbeslissing hangt af van een haalbaar-
heidsstudie die dit jaar wordt uitgevoerd, het 
vinden van investeerders en partners en het 
verkrijgen van overheidssteun uit Europa en 
Nederland (bron: FD).

Blue Energy in Friesland
Ook in Friesland zijn de ambities hoog. 
Friesland wil in 2025 de meest circulaire 
regio van Europa zijn. De thema’s waar 
Circulair Fryslân zich op richt, zijn energie, 
water, mobiliteit, onderwijs, bouw, voeding, 
biomassa, kunststoffen en landbouw. Op 
het gebied van water werkt Circulair Fryslân 
samen met de Watercampus Leeuwarden. 
Op de Watercampus wordt fundamenteel en 
toegepast onderzoek gedaan naar oplos-
singen voor de wereldwaterproblemen, 
onder meer op het gebied van (ziekenhuis) 
afvalwaterzuivering, ontzoutingstechnologie 
en sensortechnologie. 
Het internationale watertechnologie-instituut 
Wetsus, een van de instituten op de campus, 
houdt zich onder meer bezig met het thema 
Blauwe Energie: duurzame elektriciteitsop-

Noord-Nederland

Investeren in duurzaam en circulair

De drie noordelijke provincies 
hebben hoge ambities voor een 
duurzame circulaire economie.

wekking door gebruik te maken van de 
overgang tussen (zout) zeewater en (zoet) 
rivierwater. De testen voor Blue Energy wor-
den uitgevoerd in een proefopstelling op de 
Afsluitdijk. Dit gebeurt samen met REDstack, 
een spin-off bedrijf van Wetsus.

Plastic revolutie in Drenthe
In de provincie Drenthe is een plastic  
revolutie aan de gang, met name in  
Chemical Cluster Emmen, een van de groot-
ste chemieclusters in Nederland. Op het 
industrieterrein Emmtec Industry & Business- 
park werken verschillende bedrijven samen 
aan manieren om het plastic-afvalprobleem 
aan te pakken. Hun doel is zo veel mogelijk 
oud vervuild plastic recyclen en nieuwe 
plastics maken op basis van biomassa in 
plaats van olie. Daarmee wordt een link 
gelegd naar de bio-based economy.

Het Chemical Cluster Emmen is onderdeel 
van Chemport Europe, het Noord-Nederland-
se innovatie-ecosysteem voor chemicaliën 
en materialen. Chemport Europe heeft de 
ambitie om het eerste cluster in Nederland 
(en mogelijk in Europa) te zijn met nul 
CO2-emissie en een minimale milieu-impact.

en indirecte banen, maar er staan nieuwe 
banen tegenover. Daarvoor moeten 
mensen wel worden omgeschoold. Een 
operator energiecentrale kan monteur 
worden, loodgieters gaan zonnepanelen 
installeren. Voor die transformatie van 
de arbeidsmarkt moeten we bij mensen 
draagvlak creëren.”

Transities zijn pas succesvol als 
niemand achterblijft, als iedereen kan-
sen krijgt en de lasten eerlijk worden 
verdeeld. Van der Wijst: “Het kan niet zo 
zijn dat mensen met een laag inkomen 
en weinig kansen de rekening van de 
energietransitie gepresenteerd krijgen.” 

Daarom moeten er programma’s komen om 
mensen om te scholen naar nieuwe banen 
en ander werk, en fondsen om mensen de 
kans te geven hun woning te verduurzamen. 

De energietransitie gaat versnellen, 
daar is Van der Wijst van overtuigd. “Bij 
het Energieakkoord hebben we al gezien 
hoe snel bedrijven in staat zijn om groot-
schalige windparken op zee aan te leggen 
tegen steeds lagere kosten en steeds minder 
subsidie. Met het Klimaatakkoord maken we 
de volgende stap. De doelen liggen hoger en 
de ontwikkelingen gaan sneller. Het wordt 
alleen maar belangrijker dat iedereen mee 
kan doen.”  

ACHTERGROND TRANSITIES
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Voorzitter van De Jonge Klimaatbeweging die 
100.000 jongeren bindt, staat op de Duurzame 

Jonge 100 en startte Carbon Clarity dat voor  
bedrijven de CO2-uitstoot in kaart brengt.

Werner Schouten (21) 

Column

Verbinden verduurzamen

I k ben niet zozeer religieus of politiek geïnspireerd, maar  
heb wel een geweten. Een studietrip naar Zuid-Korea was 
voor mij verhelderend. Rijken beschermen zich tegen  

verontreinigde lucht met mondkapjes. Zij blijven in hun goed 
geventileerde huizen terwijl de minderbedeelden dag in dag  
uit op straat besteden. Je ziet gewoon het verschil. De een is  
gerimpeld met een ongezonde kleur, de ander glad met een 
mooie teint. Mondiaal speelt iets soortgelijks. Wij hebben  
mazzel dat onze wieg in Nederland stond.

Ongelijkheid opheffen
Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging en mede-eigenaar 
van Carbon Clarity wil ik een deel van deze ongelijkheid ophef-
fen. Dat zit er nu eenmaal in. Daarnaast ben ik van nature erg 
competitief. Dat verklaart deels mijn inzet voor het klimaat. 

Oké, ik had met die drang naar competitie ook in Oranje kunnen 
voetballen, al betwijfel ik of mijn capaciteiten toereikend zijn, 
maar mijn energie moet wel naar maatschappelijk relevante 
zaken gaan. Nu zou ik met een schot hagel op honderd zaken 
kunnen schieten die beter moeten, maar ik focus me liever op 
duurzaamheid en klimaat. 

De boodschap
Laten we proberen verbindend te verduurzamen. Als het niet 
per se moet, vlieg ik niet, ik lease mijn broeken en eet vege- 
tarisch. Maar ik wil anderen niet veroordelen, mensen die nog 
wel vliegen, kunnen best een goed standpunt hebben. Natuur-
lijk is het niet handig om afval op straat achter te laten na een 
klimaatprotest, maar het doet niets af aan de boodschap. Rokers 
mogen toch ook zeggen dat roken slecht is?

We zouden wat minder naar de waan van de dag moeten kijken.  
Dan zie je dat het wel meevalt met de verschillen in Nederland.  
We willen allemaal een gezond milieu, eerlijke maatschappij en 
welbevinden. Laten we daar vooral op focussen.
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Een lichtend voorbeeld wil ze 
zichzelf niet noemen, ben je 
gek. Maar wetenschapsjournalist 
Anna Gimbrère (34) probeert wel 
zo duurzaam mogelijk te leven. 

Zo woont ze in een ‘ecowijk’ in Amster-
dam, waar auto’s verboden zijn. Vliegen 
en vlees eten doet ze zo min mogelijk 
en ze draagt voornamelijk duurzame en 
tweedehands kleding. “Maar ik ben geen 
extremist. Gisteravond heb ik nog een 
paar hapjes vlees geproefd. Een auto heb 
ik niet nodig en de trein vind ik eigen-
lijk een prettiger vervoermiddel dan het 
vliegtuig. Het wordt lastig als ik met mijn 
beslissingen ook andere mensen raak. Als 
niet vliegen bijvoorbeeld betekent dat ik  
vrienden in het buitenland niet kan zien,  
ben ik geneigd een uitzondering te maken.”

1 Het onderwerp raakt je  
persoonlijk. Hoe komt dat?  
“Belangstelling voor de toe-

stand van onze planeet had ik als kind al. 
Tijdens mijn studie theoretische natuur-
kunde heb ik geleerd om vragen te stellen 
en complexe problemen te analyseren. In 
de wetenschap wordt geleerd van eerder 
gemaakte fouten. Soms kan een theorie 
of model veel kennis opleveren, maar 
als er een beter model gevonden wordt, 
laat je het oude varen. Eigenlijk moet de 
politiek nu dezelfde benadering kiezen. 
Olie, gas en steenkool hebben ons veel 
gebracht, in financieel en economisch 
opzicht, maar met de kennis van nu is 
dit systeem niet meer houdbaar. Het is 
eigenlijk ronduit ouderwets. Hoog tijd 

en gas hebben we ooit ook miljarden ge-
investeerd! Er is zoveel mogelijk. Laten we 
de laatste stap in de deelrevolutie zetten 
en ook energie onderling gaan verdelen. 
Geen centrale opwekking en levering 
meer, maar lokale energiemarkten op 
wijkniveau, met huizen met slimme 
apparatuur die de zelf opgewekte energie 
uitwisselen. 

Verder moeten we binnen Europa 
meer samenwerken. Een goed en be-
taalbaar treinnetwerk aanleggen, zodat 
vliegen minder interessant wordt. En 
samen met de andere lidstaten energie 
en elektriciteit opwekken en verdelen. 
Waterstof biedt daarbij enorme kansen. 
Het fungeert als drager van zonne- en 
windenergie en is daarmee hét trans-
port- en opslagmiddel. Bovendien kan 
het aardgas vervangen in de industrie 
en huishoudens. Dit kan Nederland veel 
economisch voordeel opleveren.” 

4 En het bedrijfsleven? 
“Als de overheid de kaders en 
de doelen stelt, een eenduidig 

(subsidie)beleid voert en zelfvertrouwen 
en vooruitgangsgeloof uitstraalt, dan 
springen er automatisch ondernemers  
en investeerders op de kar. Denk aan 
start-ups op het gebied van batterijen, 
waterstof, slim gebruik van data… De 
technologische ontwikkelingen gaan zo 
snel en ik heb een hoge dunk van de 
kennis, innovatie, creativiteit en onder-
nemingsdrang in Nederland. Zet een paar 
knappe koppen en ondernemers bij 
elkaar, en dan moet jij eens opletten.”

De transitie naar een duurzame economie gaat volgens Anna Gimbrère lang niet snel genoeg.  
Tegelijk heeft ze begrip voor de menselijke angst voor verandering. Zelf ziet ze vooral de  
positieve kanten – en die boodschap moet de overheid ook meer uitdragen. Vijf vragen.

‘Olie en gas zijn 
ronduit ouderwets’   

Tekst Dorine van Kesteren  

INTERVIEW ANNA GIMBRÈRE

om naar de lange termijn en het grotere 
geheel te kijken.”

2 Gaat de transitie naar een 
duurzame en circulaire  
economie snel genoeg? 

“Nee, maar ik begrijp de maatschappe- 
lijke weerstand wel. Bij alle grote maat-
schappelijke en technologische verande-
ringen, zeker als ze van bovenaf opgelegd 
lijken te worden, verzetten mensen zich. 
In een land als Nederland, dat er financi-
eel goed voor staat, zijn mensen bang om 
zekerheden te verliezen. Daarbij komt dat 
het politieke debat beladen en gepolari-
seerd is geraakt. 

Het is een feit dat de aarde opwarmt. 
In mijn werk als wetenschapsjournalist 
ben ik niet één wetenschapper tegengeko-
men die ontkent dat de CO

2
-uitstoot van 

de mens daaraan bijdraagt. Maar er zijn 
nog meer redenen om van fossiele brand-
stoffen af te willen. Ze maken ons afhan-
kelijk van instabiele landen als Rusland 
en Saoedi-Arabië en zijn de oorzaak van  
een aantal verschrikkelijke oorlogen. En 
de winning leidt tot aantasting van be-
schermde natuurgebieden en onderdruk-
king van de inwoners van die gebieden.” 

3 Wat verwacht je van de  
overheid? 
“Het kabinet moet laten zien 

dat het een langetermijnvisie heeft en 
weet wat het moet doen om daar te 
komen. Dat duurzame energie nog niet 
rendabel is, is geen argument om er niet 
in te investeren. In de winning van olie Fo
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5 Dan het draagvlak nog.  
“De crux is een positieve 
boodschap uit te dragen. Nu 

wordt de energietransitie vaak toege-
spitst op kosten, offers en aanpassingen 
van levensstijl. Maar dat is tijdelijk en 
relatief. Het is dus verstandiger om de 
economische en maatschappelijke kan-
sen van een duurzaam energiesysteem te 
benadrukken. Vertel, kortom, een positief 
en aantrekkelijk verhaal. Belangrijk is 
ook om niemand te veroordelen. Als de 
toon is ‘jij doet het verkeerd’ en ‘je mag 
niet meer zus of zo’, dan schieten men-
sen in de verdediging en verdwijnt iedere 
bereidheid tot verandering. De laatste 
bouwsteen is goede feitelijke informatie. 
En dan moeten we hopen dat mensen 
gaan inzien dat een betere wereld in het 
verschiet ligt en dat zij daar zelf ook een 
bijdrage aan kunnen leveren.”  

CV

Anna Gimbrère (1986) studeerde 
theoretische natuurkunde. Ze was  
redacteur en deskundige bij onder  
andere De Nationale Wetenschaps- 
quiz (2015), Galileo (2016) en Experi- 
mensen (2019). En presenteerde onder 
meer Oranje Boven, Down Under (2017) 
en De wilde ruimte over de toekomst 
van ruimtevaart (2019).

Het Klimaatakkoord en de SER

In het Klimaatakkoord zetten Neder-
landse organisaties en bedrijven hun 
handtekening voor een CO2-reductie 
van 49% in 2030. De uitvoering startte 
in de zomer van 2019, in de zogehe-
ten uitvoeringsoverleggen: gebouwde 
omgeving, mobiliteit, landbouw en 
landgebruik, en elektriciteit en indus-
trie. Voor de onderwerpen die voor 
meer sectoren van belang zijn, zijn er 
ook overleggen: innovatie, regionale 
energiestrategieën, arbeidsmarkt en 
scholing, financiering en de circulaire 
economie. SER-voorzitter Mariëtte  
Hamer leidt het overleg over de arbeids- 
markt.

Het overkoepelende voortgangsoverleg 
bewaakt de samenhang. Naast voorzit-
ter Ed Nijpels en een hoge ambtenaar 
zitten hierin de tien voorzitters van de 
verschillende overleggen.

Als tweede taak ontwikkelt het Voort- 
gangsoverleg een platform. Dat heeft 
als doel de community van het Klimaat- 
akkoord bij elkaar te houden. Het moet 
een plek worden voor dialoog, kennis- 
uitwisseling, verbetering van beleid en 
identificeren van nieuwe kansen. De 
SER ondersteunt het platform hierbij.
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Joost de Kluijver heeft een achter-
grond in de telecomwereld en vindt 
de telefoon nog steeds “een van de 
mooiste uitvindingen, met fantasti-
sche innovaties in de laatste twintig 

jaar.” Maar dan wel een uitvinding die de 
afgelopen decennia zorgt voor nogal wat 
afval in de vorm van afgedankte mobie-
le telefoons. Met name in Afrika, waar 
elektronisch afval veelal wordt verbrand, 
levert dat veel schade op voor het milieu 
en de gezondheid, bijvoorbeeld door de 
zware metalen die in de telefoons zijn 
verwerkt. 

De Kluijver richtte in 2012 een stich-
ting op om dit probleem aan te pakken. 
Twee jaar later vormde hij de stichting 

en gerecycled, vanuit een land dat met 
afvalproblematiek worstelt. Onder de on-
geveer zestig klanten zijn bijvoorbeeld de 
gemeenten Amsterdam en Utrecht, maar 
ook bedrijven als KPMG en Accenture. 

Duurzaam elektronica
“Wij leveren geen nieuwe telefoons aan 
deze bedrijven en organisaties”, legt De 
Kluijver uit. “Wij leveren een circulaire 
dienst: wanneer onze klant voor een me-
dewerker een nieuwe telefoon aanschaft 
– bij KPMG zijn dat er bijvoorbeeld zo’n 
duizend per jaar – dan verduurzamen wij 
die aanschaf door een afgedankte tele-
foon uit bijvoorbeeld Zambia of Nigeria 
te recyclen.” Het bedrijf betaalt daarvoor 

Afgedankte telefoons zorgen in Afrika voor veel milieuvervuiling 
en gezondheidsschade. Een smet op het blazoen van de telecom-
sector, vindt Joost de Kluijver. Hij besloot er iets aan te doen. Niet 
door zich te richten op het probleem, maar bestendiger: door de 
commerciële potentie van elektronisch afval te benutten.

Tekst Berber Bijma  Foto Closing the Loop

om tot een bedrijf, Closing the Loop. 
In de overtuiging dat ‘goed doen’ op 
de lange termijn alleen slaagt als dat 
niet alleen vanuit ideële overwegingen 
gebeurt, maar ook bedrijfsmatige kansen 
biedt. Closing the Loop is partij in het 
internationaal MVO Convenant Verant-
woord Goud, dat door de SER wordt 
gefaciliteerd.

De dienstverlening van zijn bedrijf 
heeft De Kluijver bewust heel eenvoudig 
gehouden: one for one. Organisaties en 
bedrijven die voor hun medewerkers een 
nieuwe smartphone aanschaffen, kunnen 
die via hem compenseren. Closing the 
Loop zorgt ervoor dat een afgedankte 
telefoon verantwoord wordt ingezameld 

Zo doen wij dat Closing the Loop

Voor iedere 
nieuwe telefoon 
een oude recyclen
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een paar euro per mobieltje. “De waarde 
die dat voor onze klanten toevoegt, is 
dat zij nu – eindelijk – een mogelijkheid 
hebben om elektronica duurzamer in te 
kopen. Duurzame elektronica is zo goed 
als niet op de markt; via ons concept 
kunnen organisaties en bedrijven tóch 
afvalvrij telefoons kopen.” Closing the 
Loop heeft sinds kort hetzelfde concept 
ontwikkeld voor laptops.

De in Afrika ingezamelde telefoons 
worden verscheept naar Europa, omdat 
er in Afrika geen mogelijkheden voor 
verantwoorde recycling zijn. Een kilo 
afgedankte telefoons levert ongeveer  
3 tot 5 euro op aan goud, koper, nikkel, 
platinum en andere metalen. Aan afzet-

markten geen gebrek, want de meeste 
gerecyclede metalen zijn schaars. Closing 
the Loop verkoopt ze onder meer aan 
sieradenfabrikanten. Zo werd met het 
Duitse sieradenmerk VIERI onlangs een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten en 
eerder met het Nederlandse NoWa.

Vanzelfsprekend laten recyclen
Closing the Loop werkt met onder meer 
overheden en specialistische bedrijven 
aan de komst van de eerste recyclingfa-
briek ín Afrika. De Kluijver verwacht dat 
die er binnen drie tot vijf jaar zal zijn. 
Zijn andere grote wens voor de toekomst 
is dat het voor alle telecombedrijven van-
zelfsprekend wordt dat ze bij de verkoop 

Feiten & cijfers
 

70 procent van alle verkochte tweedehands 
telefoons gaat naar een land zonder goed  

recyclingsysteem

Closing the Loop zorgde al voor de inzameling 
van ruim 2,5 miljoen telefoons in Afrika

Closing the Loop-klanten compenseerden de 
aanschaf van ruim 250.000 nieuwe telefoons

Dit inzamelingssysteem biedt (aanvullend) 
inkomen aan ruim 2000 mensen in diverse 

Afrikaanse landen

van een nieuwe telefoon een afgedankt 
exemplaar laten recyclen. Met T-mobile 
en Samsung zet Closing the Loop al stap-
pen in die richting. De Kluijver hoopt dat 
de hele sector volgt. “Circulair gebruik 
van grondstoffen moet niet afhangen 
van de welwillendheid van mensen of 
bedrijven die telefoons kopen, maar 
standaard in het businessmodel worden 
verwerkt.”  
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FEITEN & CIJFERS IMPACT VERDUURZAMING

Bron Klimaatakkoord, IMVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel, Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023, Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten (CBS),
 Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen, Milieucentraal. Traveling large in 2017, The carbon footpint of Dutch holidaymakers in 2017 and the development since 2002   
 (Breda University), Project Cece. 

100% circulair
Door anders te ontwerpen en te gebruiken,

hoogwaardig te recyclen, moeten we ons grond- 
stoffengebruik tegen 2030 gehalveerd hebben.  
In 2050 moet Nederland helemaal circulair zijn.

50% minder voedsel
moet er in 2030  

weggegooid worden 
door huishoudens,  

bedrijven en de horeca. 

1.500.000 woningen
moeten tot 2030

verduurzaamd worden,
zo is afgesproken in 
het Klimaatakkoord.

8.000.000.000 minder (auto)kilometers
moeten we jaarlijks (zakelijk) maken om 

de gewenste reductie van CO2-uitstoot  
te behalen.

De overgang naar een  duurzame economie
In het Klimaatakkoord zetten Nederlandse organisaties en bedrijven hun handtekening voor een  
CO2-reductie van 49% in 2030. Hoe raakt de transitie naar een duurzame samenleving ons dagelijks leven?
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95% CO2-uitstoot
kun je besparen door als gezin met de 
auto naar Frankrijk op vakantie te gaan 

in plaats van met het vliegtuig naar Bali. 
In eigen land blijven is nog duurzamer. 

100% fossielvrij
moeten alle personenauto’s zijn die 
vanaf 2030 nieuw worden verkocht. 

Ze moeten dus elektrisch zijn, of  
rijden op biobrandstof of waterstof.

70% stroom duurzaam
In 2030 moet in  

Nederland 70% van  
de stroom duurzaam  

opgewekt zijn.

De overgang naar een  duurzame economie

Minstens € 42,60 kost een T-shirt
dat volledig eerlijk en  

duurzaam is geproduceerd.
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Verduurzaming is een van de 
kernwaarden in de strategie 
van Heijmans, vertelt pro-
grammamanager duurzaam-
heid Maarten van Santvoort. 

En die kun je in drieën opdelen: energie, 
materialen en ruimte. De rode lijn is 
dat Heijmans op al die gebieden geen 
waarde wil onttrekken, maar waarde wil 
toevoegen.

Hoe? “Op het vlak van energie komt 
dat enerzijds tot uiting in de transitie 
naar CO

2
-neutraal bouwen, het verlagen 

van het energieverbruik en de reductie 
van CO

2
-uitstoot. En anderzijds in de ont-

wikkeling van energieléverende oplossin-
gen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikke-
ling van SONOB, een energieopwekkend 
geluidsscherm.” 

Wat ‘materialen’ betreft, komt cir- 
culair bouwen in beeld, vervolgt Van 
Santvoort. “Dan gaat het onder meer  
over de vraag hoe je al in de ontwerpfase 
optimaal rekening houdt met herge-
bruik van materialen in de toekomst. 
Maar denk ook aan het verduurzamen 
van beton en asfalt en het al dan niet  

2023 wordt een bijzonder jaar voor Heijmans. Het bouwbedrijf 
viert dan z’n honderdste verjaardag, maar heeft zich ook ten 
doel gesteld om met ingang van dat jaar volledig CO2-neutraal 
te opereren. Hoe krijgen die ambities vorm op de werkvloer en 
de bouwplaats? “Heijmans zijn we uiteindelijk met z’n allen.” 

‘Het belang van 
duurzaamheid 
zit bij iedereen 
tussen de oren’

Tekst Felix de Fijter 

INTERVIEW HEIJMANS

toepassen van biobased materialen.” 
Bij de derde pijler ‘ruimte’ mikt 

Heijmans op de rol die het kan spelen in 
gebiedsontwikkeling. Denk aan het ver-
rijken van biodiversiteit en het realiseren 
van een gezonde en veilige leefomgeving.

Intrinsieke motivatie
Nog niet zo heel lang geleden kon het 
best ingewikkeld zijn om het belang van 
duurzame bedrijfsvoering in de volle 
breedte van een bedrijf op de agenda te 
krijgen, beaamt Van Santvoort. “Daarin 
heeft de hele samenleving natuurlijk een 
ontwikkeling moeten doormaken. Anno 
2020 kom je in alle divisies van Heijmans 
de intrinsieke motivatie tegen om te 
verduurzamen. Het is bijna vergelijkbaar 
met het belang van veilig werken. Dat 
hoef je ook aan niemand meer uit te 
leggen.”

Dat is ook de indruk van Femke 
Bakker, salesmanager bij BeSense, een ini-
tiatief van Heijmans. BeSense biedt een 
IoT-platform voor het optimaal benutten 
en verduurzamen van gebouwen met als 
doel het comfort, welzijn en de prestaties 

Energietransitie en  
medezeggenschap

De energietransitie en grote technolo- 
gische ontwikkelingen (zoals digitalisering 
en robotisering) hebben veel impact bin-
nen ondernemingen. Om ondernemings- 
raden handvatten te verschaffen om daar-
over mee te praten, ontwikkelde de SER  
bij beide thema’s handreikingen. 
“De impact van deze ontwikkelingen raakt 
bedrijven op allerlei vlakken. Denk aan 
veranderingen in het gebouw, vervoer 
en de inrichting van de werkplek”, zegt 
Sophia Geelkerken, beleidsmedewerker bij 
de SER. “In het vormgeven hiervan ben je 
als OR gerechtigd je stem te laten horen. 
Maar denk ook aan transitie naar nieuwe 
functies, bijvoorbeeld als gevolg van de 
robotisering. Hoe worden mensen in die 
veranderingen meegenomen? Is er oplei-
ding beschikbaar? Kunnen ze op andere 
manieren worden ingezet? Met deze hand-
reikingen hopen we dat ondernemings- 
raden hun eigen rol bij de beantwoording 
van dergelijke vragen sneller en slagvaar-
diger kunnen invullen.” 
De handreiking Technologische ontwikke-
lingen en rol ondernemingsraad (2018) is 
te downloaden via www.ser.nl. De hand- 
reiking over de rol van de OR bij energie- 
transitie vanwege het klimaatakkoord 
verschijnt later dit jaar.

Handreikingen
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Maarten 
van Santvoort

programma- 
manager

duurzaamheid
Heijmans

Aan het woord

17

van gebouwgebruikers te verhogen. Met 
sensoren wordt real-time inzicht gegeven 
in de bezetting en benutting van werk-
plekken en ruimtes, het comfort en het 
energieverbruik van je pand.

Bakker is sinds drie jaar lid van de 
ondernemingsraad en maakt sinds an-
derhalf jaar ook deel uit van het dagelijks 
bestuur van de OR. “We voeren wekelijks 
overleg en bewaken alle activiteiten van 
de OR; enerzijds gaat dat over advies- en 
instemmingsaanvragen, maar er is ook 
een aantal thema’s waarmee we gedu-
rende langere tijd bezig zijn. Denk aan 
‘toekomstige businessmodellen’. Hoe 
verdienen we in de toekomst ons geld? 
Het spreekt vanzelf dat duurzaamheid 
daar een belangrijke rol in speelt.”

Bakker maakt binnen de OR ook deel 
uit van de commissie strategie. “Kern-
woorden in de strategie van Heijmans 
zijn verbeteren, verslimmen en verduur-
zamen, zodat duurzaamheid per definitie 
een belangrijke plek heeft op de agenda. 
Vanuit de drie strategische lijnen denken 
we na over wat er op Heijmans en het 
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personeel af gaat komen en hoe we ons 
daarop kunnen aanpassen.” Soms maken 
Bakker en haar collega’s daarbij gebruik 
van scenario-denken. “In dergelijke ses-
sies stellen we de wat-als-vraag. Wat als de 
zeespiegel stijgt, als gevolg van klimaat-
verandering? Wat zou dat voor een partij 
als Heijmans, die veel werkzaamheden 
heeft op het gebied van dijkversterking, 
kunnen betekenen? En hoe kunnen we 
daar nu al op voorbereid zijn?”

Ineens anders
Bakker en Van Santvoort merken dat de 
verschillende grote ontwikkelingen in 
economie en samenleving soms een flink 
beroep kunnen doen op de flexibiliteit 
van medewerkers, zeker nu de crises 
rondom stikstof en PFAS erbij zijn geko-
men. Bakker: “Grote veranderingen, op 
het gebied van duurzaamheid, maar ook 
op het gebied van digitalisering kunnen 
andere competenties vereisen. Ineens 
moet je dingen anders gaan doen dan je 
het lange tijd gewend bent geweest.”

In zo’n dynamiek is communicatie 

erg belangrijk, merkt Bakker. “Wat dat 
betreft doet Heijmans het echt goed. Wij 
hebben een goede verstandhouding met 
de bestuurder, maar de directie trekt op 
haar beurt ook het land door, om met het 
personeel in gesprek te gaan en uit te leg-
gen waar Heijmans mee bezig is en wat 
eraan zit te komen.” Ook Van Santvoort 
constateert dat er een heel open struc-
tuur is, en dat “directie, senior-manage-
ment en OR, echt op z’n Hollands, elkaar 
weten te vinden.”  

Gedragen door de OR
Vanuit zijn positie als verduurzamings-
manager is Van Santvoort blij dat de 
niet geringe ambitie van 2023 ook door 
de ondernemingsraad gedragen wordt. 
“Want er moet nog veel gebeuren. Het 
‘laaghangende fruit’ hebben we inmid-
dels wel geplukt. De maatregelen die nu 
genomen moeten worden, zijn ingrij-
pend of moeilijk te realiseren. Denk aan 
de verduurzaming van het materieel, 
alles wat gromt en bromt. Dat verbruikt 
allemaal brandstof en het aanbod in 
elektrisch aangedreven materieel is nog 
niet toereikend.”

Ook op het gebied van circulaire eco-
nomie blijft het een uitdaging producten 
te verduurzamen zonder concessies te 
doen aan functionaliteit en levensduur, 
zegt Van Santvoort. “Bij asfalt bijvoor-
beeld kun je aanpassingen doen in je 
receptuur, maar behoud je dan dezelfde 
geluidsreductie? Is het oppervlak even 
stroef en even sterk en behoudt het toch 
die lagere milieu-impact? Dat zijn de  
uitdagingen voor de komende jaren.”  

Femke Bakker
sales manager

BeSense



18 SERMAGAZINE #2 2020

Een 
tweede leven
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Laura redt
bouwmaterialen

van de afvalverbranding bij

Buurman
Rotterdam

Buurman in Rotterdam verkoopt alleen gebruikte  
bouwmaterialen. Oprichter Laura Rosen Jacobson 
(links) wil houten planken, deuren en kozijnen redden 

van de afvalverbranding en een tweede leven geven. “Als 
student bouwkunde viel me op dat de materiaalkeuze het 
sluitstuk is bij het ontwerpen van gebouwen. Het is beter om 
andersom te denken en uit te gaan van al het restmateriaal 
dat beschikbaar is.”

Buurman heeft ook een werkplaats. Daar geven Laura en 
haar collega’s cursussen en workshops. In een dag of een 
paar uur maken de deelnemers zelf een stoel, kist of moes-
tuinbak. Van tweedehands hout uiteraard. “Het gaat om  

SERMAGAZINE ONLINE SCHOLING NOORD-NEDERLAND

plezier én bewustwording. En passant leren we de mensen 
hoe zij het materiaal optimaal kunnen gebruiken, qua ont-
werp en hoeveelheid.” 

Laura vindt het belangrijk dat een duurzame leefstijl niet is 
voorbehouden aan de hippe elite. “Als we Nederland echt 
afvalvrij willen maken, hebben we businessmodellen nodig 
die betaalbaar en relevant zijn voor de héle samenleving. 
Wij zijn goedkoper dan de bouwmarkt en slagen in die 
missie. Het komt voor dat bijvoorbeeld de directie van de 
Rabobank aan het klussen is in de werkplaats, terwijl twee 
oudere mannen uit een volksbuurt de deur uitlopen met 
een doos hang- en sluitwerk.”
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Door de overgang van fossiele 
brandstoffen naar duurzame 
energiebronnen verandert de 
aard van het werk in de instal-
latietechniek sterk”, vertelt 

Henk Lukken, projectleider van de pilot 
Energietransitie Groningen. “Het gaat 
niet meer alleen om verwarmingsketels, 
maar ook om warmtepompen, zonnepa-
nelen en waterstofinstallaties. Dat vraagt 
om wezenlijk andere kennis en technie-
ken dan wat mensen geleerd hebben op 
school.” 

De pilot vindt plaats onder de paraplu 
van de vorig jaar opgerichte Scholings- 
alliantie Noord (SAN, zie kader). Dit sa-
menwerkingsverband werkt met gerichte 
scholing aan een betere afstemming 
tussen vraag en aanbod op de arbeids-
markt. Een van de doelen van de Scho-
lingsalliantie Noord is om ervoor zorgen 
dat er genoeg mensen klaarstaan op het 
moment dat het kabinet echt vaart gaat 
zetten achter de energietransitie. 

Nieuwe vaardigheden
Doel van de pilot Energietransitie  
Groningen is werknemers in de installa-
tiebranche en bouw nieuwe technieken 
en vaardigheden te leren voor de ener-
gietransitie. Daarnaast worden werkzoe-

anders moet gaan bouwen. Daarom wil-
len we bijvoorbeeld medewerkers uit de 
bouwsector met Bouw Informatie Model-
lering (BIM) leren duurzame en circulaire 
gebouwen te ontwerpen.”

Ook de SER Noord-Nederland is betrok-
ken bij de pilot. Die is nog in de voorbe-
reidingsfase. De grootste uitdaging zal 
volgens projectleider Lukken worden om 
genoeg mensen te vinden om het werk te 
doen. “We gaan daarom ook het belang 
van scholing en duurzame inzetbaarheid 
onder de aandacht brengen van directeur/ 
eigenaren en hr-managers, zodat dit gaat 
leven bij bedrijven.”

Pietje precies
De techniek geldt niet als aantrekkelijk, 
zegt Tanja Kleine Sextro, beleidscoördi-
nator Human Capital van de Provincie 
Drenthe. Om latente baanveranderaars, 
schoolverlaters en werklozen met een 
mogelijke interesse in techniek beter te 
kunnen herkennen en op dit spoor te 
zetten, nam de Scholingsalliantie Noord 
een communicatiebureau in de arm. 
Dit bureau ontwikkelde profielen met 

De overgang naar duurzame energie heeft grote gevolgen 
voor werkenden. Er komen banen bij, en er veranderen en 
verdwijnen banen. Scholingsalliantie Noord zet zich in voor 
bij- en omscholing en het werven van nieuwe vakkrachten

Tekst Elke van Riel Foto Kees van de Veen/HH

kende zij-instromers opgeleid, waaronder 
statushouders en laaggeletterden.

De overgang naar duurzame energiebron-
nen zorgt voor nieuwe banen bij zonne- 
en windparken. Daarnaast moeten alle 
huishoudens uiteindelijk van het gas af. 
Om minder afhankelijk te zijn van fos-
siele brandstoffen is het ook belangrijk 
dat mensen minder energie verbruiken, 
benadrukt projectleider Lukken. “Dat 
betekent bijvoorbeeld dat je huizen en 
gebouwen beter moet isoleren en dat je 

Sterk staan op 
een veranderende 
arbeidsmarkt

SERMAGAZINE ONLINE SCHOLING NOORD-NEDERLAND

Dit artikel verscheen eerder in SER- 
magazine online. Hier staan wekelijks  
nieuwe verhalen over actuele,  
sociaal-economische onderwerpen.  
Ga naar: www.ser.nl/sermagazine
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“
‘Medewerkers 
uit de bouw 
moeten 
anders leren 
ontwerpen’
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Een groep studenten heeft een elektrische motor gebouwd van 
gerecyclede materialen. Ze doen mee aan de Elfwegentocht: 

de twee fossielvrije mobiliteitsweken in Friesland. 

Leven lang ontwikkelen

Samenwerken aan scholing

Naast de energietransitie, zorgen ook auto-
matisering, robotisering, ontwikkelingen in de 
zorg en de circulaire economie ervoor dat de 
arbeidsmarkt in de Noordelijke provincies snel 
verandert. In de Scholingsalliantie Noord slaan 
gemeenten, provincies, UWV, opleidings- en ont-
wikkelingsfondsen, werkgevers en vakbonden 
de handen ineen om de beroepsbevolking op te 
leiden via Leven Lang Ontwikkelen. Werkenden, 
baanveranderaars, werkzoekenden, schoolverla-
ters en zzp’ers moeten zo makkelijker toegang 
hebben tot scholing. Streven is om in de eerste 
vier jaar 10.000 mensen te bereiken. “Dat zoveel 
partijen samen om de tafel zitten, maakt het 
een bijzondere en krachtige publiek-private 
samenwerking”, zegt Tanja Kleine Sextro van de 
Provincie Drenthe. “We richten ons eerst vooral 
op de techniek, bouw en zorg, maar er zullen 
meer sectoren volgen.” 

persoonskenmerken die kunnen wijzen 
op technisch talent, zoals een ‘pietje 
precies’ of: ‘bezige bij’ zijn. “Hierdoor 
kunnen mensen die zichzelf eerder niet 
in een technisch beroep zagen, op het 
idee komen zich in die richting te laten 
om- of bijscholen”, zegt Kleine Sextro. 
Een publiekscampagne met de slogan: 
‘Maak werk van je talent’ op Facebook, 
abri’s, Twitter, websites en via radio- en 
tv-spotjes wil werkenden en werkzoeken-
den laten zien dat je ook op latere leeftijd 
nog kunt kiezen voor omscholing, als je 
er de persoonskenmerken en interesse 
voor hebt. 

De campagne levert veel respons op. 
Tot nu kwamen de arbeidsmarktcoaches 
in contact met 160 mensen en zijn er 20 
geplaatst in een technische functie. “An-
deren konden we door de campagne ver-
wijzen naar bijvoorbeeld de zorgsector”, 
zegt Kleine Sextro. “Ons doel is vooral 
dat mensen gaan nadenken: ik doe nu dit 
werk, maar wat doe ik over vijf jaar? We 

hopen dat ze consequenties verbinden 
aan de antwoorden die ze zichzelf geven 
en in beweging komen.”

“Ons voornaamste doel is dat een Le-
ven Lang Ontwikkelen een thema wordt 
op de agenda van ondernemers en werk-
nemers”, vervolgt ze. “We willen ervoor 
zorgen dat werkenden leren niet als grote 
opgave zien, maar als een manier om 
sterker te staan op een steeds verande-
rende arbeidsmarkt. Mensen hoeven echt 
niet per se weer in de schoolbanken”, 
benadrukt ze. “Het kan bijvoorbeeld ook 
gaan om werkplekleren, of e-learning.”  

SERMAGAZINE ONLINE SCHOLING NOORD-NEDERLAND
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Versnellen – op alle fronten

Een circulaire economie draait per definitie op 100 procent her-
nieuwbare, duurzame energie. Op zon, wind, aardwarmte en een 
paar kleinere andere energiebronnen. Dankzij de klimaatzaak die 

wij als Urgenda aanspanden, moet Nederland dit jaar enorm versnel-
len om 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. 
Urgenda maakte met ruim 800 organisaties een plan met 54 maat- 
regelen om op tijd te doen wat nodig is.

Meerdere doelen dienen
Het mooie is dat veel oplossingen om klimaatverandering tegen te 
gaan ook helpen op weg naar een circulaire wereld. Zo veroorzaken 
huizen met veel beton en cement extreem veel uitstoot, terwijl huizen 
van hout juist de koolstof opslaan die de gebruikte bomen tijdens hun 
levensduur uit de atmosfeer hebben gehaald. Als de landbouw op weg 
gaat naar de beoogde kringlooplandbouw, dan is er minder uitstoot 
van broeikasgassen. Als je het goed doet, levert het ook meteen meer 
biodiversiteit op en minder uitstoot van stikstof. Zo zijn er vele oplos-
singen die meerdere doelen kunnen dienen.

Lef
Dat lijkt mij de weg om te gaan. Laten we oplossingen zoeken die 
ontwrichtende klimaatverandering voorkomen én leiden tot een 
grotere soortenrijkdom, een schonere lucht en zo min mogelijk verlies 
van grondstoffen in verbrandingsovens of op stortplaatsen. Wat we 
nodig hebben, is het lef om al die veranderingen tegelijkertijd in gang 
te zetten. We hebben helaas niet meer de tijd om het rustig een voor 
een te doen. 

Wat is echt belangrijk?
We hebben te lang getreuzeld. Wat vinden we nu echt belangrijk  
in het leven? Liefde, behoud van natuur, gezonde lucht, een mooie  
omgeving, gezond voedsel óf: geld, aandeelhouderswaarde creëren,  
groei van de economie en dergelijke? Ik denk het eerste. Laten we 
daar dan ook op sturen en niet op geld, status en vernietiging van 
onze soortenrijkdom en onze leefomgeving. We hebben kennis, 
kunde, middelen – alles om de overgang naar een circulaire economie 
mogelijk te maken. Laten we het gewoon doen.

Directeur Stichting Urgenda,
die de Nederlandse staat via de rechter dwong 

klimaatafspraken na te komen

Marjan Minnesma
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Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Een economie 
zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Maar 
hoe bereiken we dat?  

Tekst Dafna Holtzer Foto Dirk Hol

FEITEN & CIJFERS NAAR EEN ECONOMIE ZONDER AFVAL

Naar een volledig
circulaire economie

2016
Nederland Circulair 2050 

Het kabinet lanceert een programma om 
de Nederlandse economie in 2050 volledig te  
laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

2017
Grondstoffenakkoord 

Meer dan 400 partijen (onder andere 
bedrijfsleven, werknemers, gemeenten en 
provincies) ondertekenen afspraken om de 
Nederlandse economie te laten draaien op 

herbruikbare grondstoffen.
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2018
Ligt de transitie op koers?  

Het Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal 
Bureau voor de Statistiek en Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu komen met een 
voorstel voor een monitoringsysteem. 

2019
Kabinetsplan 

Het kabinet presenteert concrete projecten en 
acties om op korte termijn mee te starten. Zoals 

het PlasticPact voor minder plastic afval.

2018
Transitieagenda’s in 5 sectoren
Voor 5 sectoren die economisch van belang maar 

ook milieubelastend zijn, is vastgelegd hoe ze 
circulair kunnen worden: biomassa en voedsel, 

kunststoffen, maakindustrie, bouw  
en consumptiegoederen. 

Cijfers

85.000 recycle-initiatieven 
zijn er al. Toch breken nieuwe circulaire initiatieven moeilijk door. De overheid kan dit versnellen 
door meer in te zetten op het repareren, delen, leasen of circulair ontwerpen van producten, aldus 
het PBL.

22 procent minder 
materialen consumeert Nederland dan in 2000, aldus CBS in 2019. 

1,7 duizend kilo
per jaar per inwoner recyclet Nederland. Dat is veel vergeleken met andere landen. (CBS, 2019)
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REPORTAGE KIPSTER

Het roer om
Ex-kippenkeizer Ruud Zanders startte 
een duurzame kippenboerderij 
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Daar zat hij dan, met de handen in het 
haar. In de enige echte kippenhoofdstad 
van Nederland, dorp Oirlo, gemeente 
Venray, waar de geest van de minister 
van Landbouw in het eerste naoorlogse 
kabinet, Sicco Mansholt, heilig was. 
Nooit meer oorlog en zo veel mogelijk 
voedselproductie tegen zo laag mogelijke 
prijs om alle monden te voeden. Nou, dat 
was niet tegen dovemansoren gezegd in 
Venray. Op 45.000 inwoners, telt de plaats 
4,2 miljoen kippen en 650.000 varkens, 
zo becijferde het CPB. “Met mijn broer 
had ik het bedrijf van ons pap en mam 
overgenomen. We hadden drie kernwaar-
den, grootschalig, grootschalig en groot-
schalig. Bedrijfsonderdelen in Frankrijk, 
Turkije, Polen, Duitsland en een van de 
grootste pluimveehouderijen in Zuid- 
Nederland. Op 16 oktober 2007 gingen we 
failliet. Alle bankrekeningen op nul, met 
vrouw en drie dochters in een klein huur-

Voormalig pluimveemultinational Ruud Zanders, in kippen-
hoofdstad Venray, bepleit nu minder eierconsumptie. In 2007 
ging zijn megabedrijf met een omzet van 45 miljoen euro 
omzet op de fles. Dat en een bezoek van leergierige Afrikanen 
maakte van hem veganist, idealist en duurzaam ondernemer.

Tekst Ton Bennink  Foto’s Hans Vissers

huis, wat nu? Nog groter? Op naar de  
15 miljoen kuikens?”

‘Eten zelf het graan’
Achteraf is het makkelijk praten, maar 
ook toen het nog goed ging, wrong het 
soms bij Zanders.  

Thuis had hij het er regelmatig over. 
Was dit nou de weg? Al die beesten die 
voor de consumptie een rotleven had-
den? Nadat de wekker afging, was voor 
filosofie geen tijd meer. Acht miljoen 
eendagskuikens, één miljoen legkippen, 
125 werknemers en een omzet van 45 
miljoen euro die gehaald moest worden. 
Daar lag de prioriteit. 

De ‘kippenkeizer’ was 34. Tijd om eens 
rond te kijken. Dankzij zijn studie aan de 
Wageningen Universiteit en zijn praktijk-
ervaringen kon hij aan de slag bij Ron-
deel eieren, waar op een andere manier 
naar eierproductie wordt gekeken. Als 

De coming-out 
van een 
ex-kippengigant
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‘Veel te weinig gedaan met SER-advies’

De SER bracht in het najaar van 2016 advies 
uit over verduurzaming van de veehouderij. De 
adviescommissie onder leiding van Ed Nijpels 
stelde dat aan drie voorwaarden moest worden 
voldaan om die verduurzaming te versnellen: 
landelijke regie van een ‘nationaal regisseur’, 
doorzettingsmacht met juridische middelen 
én financiële steun voor de 30 procent meest 
duurzame bedrijven in de sector. Het rapport 
werd goed ontvangen, zegt Nijpels. In de media 
was er lof en toenmalig staatssecretaris Martijn 
van Dam liet weten dat het kabinet de adviezen 
grotendeels zou overnemen.

Drieënhalf jaar later is daar echter weinig van 
terechtgekomen. Bijna onopgemerkt verklaarde 
een deel van de Tweede Kamer, tijdens een 
demissionair kabinet in 2017, het onderwerp  
controversieel. In het volgende regeerakkoord 
kwam het niet aan de orde. “Ons advies is door 
politiek gedraai van tafel verdwenen. Er is veel 
te weinig mee gedaan”, stelt Nijpels. “Was er de 
afgelopen jaren wél werk van gemaakt, dan  
waren de problemen in de sector, bijvoorbeeld 
met stikstof, nu duidelijk minder groot geweest.”

Er is de afgelopen jaren een financiële stimulans 
ingevoerd voor duurzame varkenshouderij en 
de stikstofdiscussie brengt ook een en ander 
in beweging, maar bijvoorbeeld de nationaal 
regisseur die de SER voorstelde, kwam er nooit. 
Nijpels: “Op dat punt staat ons advies nog over-
eind: wil je verduurzamen, dan heb je krachtige 
regie nodig. Wij hadden een model voor ogen 
vergelijkbaar met het klimaatakkoord. Belangrijk 
is dat alle schakels in de sector meedoen met 
duurzame keuzes. Winkels zouden consumen-
ten helemaal geen keuze moeten bieden voor 
niet-duurzame vleesproducten.”

Ook de steun voor koplopers vindt Nijpels nog 
steeds zeer verdedigbaar. “Natuurlijk moet je 
boeren helpen die willen afbouwen. Maar de 
steun en financiering moeten vooral gericht zijn 
op de bedrijven die het best presteren.”

Veehouderij

Derde vestiging
Begin 2020 opende een derde 
vestiging in Beuningen

directeur zag hij hoe het wel kon. Boeren 
met respect voor het dier. “Daarna was ik 
parttime lector Gezonde pluimveehou-
derij bij Aeres in Dronten. Daar ging het 
roer helemaal om. Een groep Afrikanen 
kwam bij ons kijken hoe je kippen kon 
houden. Hoe ze het daar deden? Zo ou-
derwets. Dus ik zei dat ze goede granen 
en mais moesten voeren. Toen was het 
hun beurt voor totale verbazing. ‘Je denkt 
toch niet dat we goed graan aan beesten 
geven? Dat eten we zelf op.’”

Croky
Sinds die tijd neemt hij niets meer voor 
waar aan. De geest van Mansholt stopte 
hij weer in de fles en Zanders legde zijn 
oor te luister. Niet meer uitsluitend bij 
boeren, want met respect; dat we de beste 
boeren van de wereld zijn en dat dit als je 

het puur economisch bekijkt wel klopt, 
dat had hij inmiddels wel gehoord.  
Zanders luisterde naar mensen bui-
ten zijn sector zoals Maurits Groen, 
in 2015 nummer een op de Duurzame 
top-100-lijst van dagblad Trouw en naar 
Hannah van Zanten en Imke de Boer die 
onderzoek doen naar dierlijke produc-
tiesystemen aan de Wageningen Univer-
siteit. Zijn les: we concurreren direct en 
indirect met dieren over de beschikbare 
grond, we eten 70 tot 75 gram eiwitten 
per dag terwijl dat er maar 20 gram 
mogen zijn en we stoppen veel meer goed 
voedsel in beesten dan we er uithalen. 
“We stoppen 1 kilo graan in een kip 
waar we tien mensen mee kunnen 
voeden. We eten de toekomst op en het 
eerlijke deel van mensen in Afrika en 
Azië. Dat wil toch niemand? Een ei en 

REPORTAGE KIPSTER
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‘We willen 
graag blijven 
leren hoe het 
beter kan’

27

een glas melk per dag en veel minder 
vlees. Dat is nodig.” 

Dus geen gratis eieren bij Kipster en 
een nagenoeg veganistische, transparante 
Zanders. Dit jaar nog staan uitbreidingen 
op de planning in België (met Lidl) en  
in de VS (met supermarkt Kroger), en 
er zijn contacten in de UK, Frankrijk en 
Duitsland. Zanders blijft zijn missie  
verkondigen. Zonder domineetrekjes. 
“Nee hoor, ik stap ook de McDonald’s 
binnen. Dan wordt het wel een veggie 
McChicken. En ook ik kan ongezond eten 
hoor. Oreo-koekjes en Croky paprikachips 
zijn zonder dierlijke eiwitten, maar ook 
die verhogen je cholesterol. Haha.” 

Drie sterren
Kipster startte in Venray als gezamen-
lijke onderneming van Maurits Groen, 

Ruud Zanders, Olivier Wegloop en Styn 
Claessens. Al snel sloeg het concept aan. 
Zo kreeg het bedrijf vooraf van Lidl de ga-
rantie dat ze vijf jaar eieren afnemen van 
de kippenboerderij. Ook inkoopcombina-
ties als Victoria Trading (Albron, Efteling 
en FFC) en de cateraar van Schiphol (HMS 
Host) verbonden zich aan het merk. De 
eigenaren hebben hun sporen verdiend 
met onder meer Boomerang ansicht- 
kaarten (Wegloop) en zonne-energie- 
bedrijf Wakawaka (Groen). Claessens als 
praktijkman. 

Begin dit jaar opende een tweede en 
derde vestiging in Beuningen. Kipstereie-
ren kregen drie sterren van de Dierenbe-
scherming. Het maximum haalbare. De 
legkippen worden gevoed met reststro-
men. 65 procent komt van bakkerijpro-
ducten, 30 procent uit reststromen uit de 

landbouw zoals eierschalen, haverdop-
pen en zonnebloemresten en 5 procent 
toegevoegde mineralen en vitaminen. 
Kipster heeft een missie. Vandaar dat 
geïnteresseerden zonder aankondiging 
welkom zijn voor een rondleiding. Trans-
parantie is koning bij het bedrijf dat als 
credo groot in kleinschaligheid heeft.  
Zanders: “We willen graag blijven leren, 
van iedereen en iedere dag hoe het 
beter kan. Echt gelukkig zijn de kippen 
natuurlijk als ze met zo’n tien soortge-
noten in een bosrijke omgeving op een 
aantal hectare rondlopen, maar dan 
kost een ei honderd euro. Het moet wel 
haalbaar zijn. Toch: wij bepalen waar 
de kip haar ei legt, wanneer het dag en 
nacht is en wanneer zij dood moet en als 
soepkip verder moet. Ideaal is het ook bij 
ons niet. Onderzoeken wijzen uit dat het 
intelligente beesten zijn met emoties en 
gevoelens. Dat mogen we nooit vergeten.”

De locatie en het precieze tijdstip wil 
Ruud Zanders nog niet kwijt, maar dit 
jaar nog start het bedrijf met de bouw 
van een varkenshouderij in Nederland. 
Ook deze beesten worden gevoerd met 
reststromen. En ook hier hebben diverse 
grote partijen (“Lidl? Zou zo maar kun-
nen”) grote interesse.  
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Liesbeth van de Garde
UWV

“Personeel moet een afspiegeling 
zijn van de samenleving. Daar 

kunnen werkgevers nu echt niet 
meer omheen. Diverse arbeids- 

organisaties dragen bij aan  
verbinding tussen groepen,  
en dus aan een verbonden  

samenleving.”

Yvonne Hermkens
OTIB

“Technische bedrijven die vrou-
wen willen aantrekken, moeten 
zorgen voor een veilig klimaat. 

Uit onderzoek blijkt dat het voor-
komt dat mbo-meiden tijdens 

hun stage te maken krijgen met 
ongewenst gedrag.”

Caroline Varvil-Schaap
HPE Benelux

“We moeten af van de traditio-
nele, ingesleten denkpatronen 
als het gaat om de rolverdeling 
thuis. Wij geven zes maanden 
volledig doorbetaald ouder-
schapsverlof. Voor moeders  

én vaders.”

Hoe krijg je meer diversiteit in gender
op de werkvloer? 

Lees het hele verhaal  
op SERmagazine online
Met wekelijks nieuwe verhalen  
over actuele, sociaal-economische  
onderwerpen. Ga naar:
ser.nl/sermagazine

Het aantal vrouwen in topfuncties  
en op de werkvloer blijft achter.  
Waarom is genderdiversiteit nodig? 
En hoe krijgen we dat voor elkaar?

www.ser.nl/SERmagazine
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