
Duurzaam ondernemen 

is geen hype

jacqueline cramer

Duurzaam ondernemen is voor bedrijven geen zoveelste hype, maar wordt een

noodzaak. Volgens Jacqueline Cramer, hoogleraar milieumanagement aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam en programmamanager bij het Nationaal

Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO), kunnen we het structurele belang

van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral verklaren

uit de verschuiving in de machtrelaties tussen nationale staten, bedrijfsleven

en burgers. De samenleving zal bedrijven steeds nadrukkelijker aanspreken op

hun bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op langere termijn. Een toene-

mend aantal bedrijven probeert aan het streven naar duurzaam ondernemen

invulling te geven. Uit de inmiddels opgedane ervaring vanuit het Nationaal

Initiatief Duurzame Ontwikkeling distilleert Cramer een tiental praktische les-

sen. Uit deze lessen blijkt onder meer dat bedrijven behoefte hebben aan infor-

matie, onderlinge uitwisseling van kennis en inspirerende praktijkvoorbeel-

den.  Ook komt naar voren dat belangrijke mogelijkheden van de overheid om

de ontwikkelingen richting duurzaam ondernemen te versterken nog onvol-

doende uit de verf komen.

Duurzaam oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen staat de laatste ja-

ren steeds prominenter op de bedrijfsagenda. Daarbij gaat het om het vinden van

een verantwoorde balans tussen de zorg voor economische welvaart (Profit), ecolo-

gische kwaliteit (Planet) en welzijn van mensen (People), terwijl tegelijkertijd reke-

ning wordt gehouden met gerechtvaardigde vragen vanuit de maatschappij.

Duurzaam ondernemen houdt niet op bij de landsgrenzen. Met name de grotere

bedrijven investeren wereldwijd. Zeker wanneer het gaat om buitenlandse vesti-

gingen in ontwikkelingslanden rijst de vraag hoe bedrijven hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid daar in de praktijk kunnen brengen. Niet alleen grotere be-

drijven, maar ook middelgrote en kleine bedrijven worden steeds vaker gecon-

fronteerd met de internationale context waarin zij ondernemen. Door de mondia-

lisering van de economie worden bedrijven in toenemende mate betrokken in een

netwerk van internationale ketens van toeleveranciers en afnemers. Hoe kunnen

bedrijven deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in  praktijk brengen? En

hoe kan de overheid daarbij van dienst zijn? Alvorens hierop in te gaan, zal eerst

ingegaan worden op de vraag of er nu werkelijk sprake is van een nieuwe trend. 
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Toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen

Welke factoren hebben bijgedragen aan de groeiende belangstelling voor duur-

zaam ondernemen? In wezen gaat het om een heel complex van ontwikkelingen

die steeds meer met elkaar verweven raken. 

Bepalend is allereerst de verschuiving in de machtrelaties tussen nationale staten,

bedrijfsleven en burgers. Door de globalisering van economische activiteiten

wordt de macht van nationale staten steeds verder teruggedrongen. Deze tendens

van mondialisering vergroot de invloed van het bedrijfsleven. Meer macht bete-

kent voor ondernemingen ook meer verantwoordelijkheid.

Niet alleen op mondiaal, maar ook op nationaal niveau verandert de relatie tus-

sen markt en overheid. In verschillende westerse landen, waaronder Nederland, is

de laatste jaren een verschuiving opgetreden naar meer marktwerking. Binnen

door de overheid gestelde randvoorwaarden wordt het steeds meer aan de markt

overgelaten om het aanbod zo goed mogelijk op de vraag af te stemmen. Het be-

roep op bedrijven om zelf verantwoordelijkheid te nemen wordt daarmee ver-

groot.  

Tegelijkertijd voltrekt zich een transformatieproces onder de burgers. De toene-

mende onmacht van nationale staten om mondiale problemen op te lossen (zoals

het broeikasprobleem of de systematische schending van mensenrechten) leidt er-

toe dat georganiseerde groepen burgers geneigd zijn zelf in actie te komen. Ze

richten zich niet meer zoals vroeger op beïnvloeding van het beleid van nationale

overheden, maar op het direct aanspreken van het bedrijfsleven en internationale

instituties (zoals de World Trade Organization en het Internationaal Monetair

Fonds).

Te verwachten is dat deze tendens onder burgers zich zal doorzetten en dat socia-

le bewegingen invloedrijker zullen worden. Daarbij zullen zij gebruik maken van

‘mediaprofeten’, die symbool staan voor bepaalde culturele waarden. Voorbeelden

hiervan zijn de zanger Sting, die campagne voert voor behoud van het regenwoud-

gebied. En waarschijnlijk beter bekend bij dit publiek: Brigitte Bardot, die opkomt

voor dierenrechten. In feite ontwikkelt zich een nieuwe vorm van regulering door

burgers, een zogenaamde civiele regulering. Daardoor wordt het voor bedrijven

steeds moeilijker om hun handelen maatschappelijk uitsluitend te legitimeren op

basis van afspraken die zij maken met de overheid. 

De ervaringen van Shell met de Brent Spar hebben laten zien dat burgers er heel

anders over kunnen denken. Hun mening kan zelfs bepalend worden. Deze vorm

van ‘civiele regulering’ bestond voorheen ook, maar niet op de mondiale schaal

waarop ze zich nu voordoet. Daarom wordt het voor bedrijven steeds belangrijker

om open te communiceren met alle relevante stakeholders. Deze nieuwe vorm van

civiele regulering wordt mede mogelijk gemaakt door de fundamentele revolutie

die momenteel plaatsvindt op het gebied van communicatie. Door de opkomst

van digitale technologie breiden de mogelijkheden voor burgers en bedrijven zich
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in rap tempo uit om in allerlei netwerken met elkaar te communiceren. Door de

open structuur van netwerken ontstaan er heel nieuwe communicatiepatronen in

de maatschappij. Mensen die bepaalde interesse of waarden delen, kunnen via het

net wereldwijd met elkaar van gedachten wisselen en hechte virtuele gemeen-

schappen vormen. Dit vergroot de mondigheid en zelfredzaamheid van de samen-

leving. Er ontstaat daardoor een netwerkmaatschappij, waarin nieuwe dragers

van macht naar voren zullen komen. 

Deze netwerkmaatschappij, gebaseerd op toenemende openheid en transparantie

van informatie, maakt bedrijven kwetsbaar. Zij kunnen het zich niet permitteren

om door de maatschappij bekritiseerd te worden. Het kan hun reputatie namelijk

dusdanig schaden dat de continuïteit van hun onderneming bedreigd wordt. Dit

risico wordt nog versterkt door de snelheid waarmee negatieve publiciteit zich

wereldwijd via de media en het internet verspreidt.  

In een netwerksamenleving moeten bedrijven dus steeds meer rekening houden

met de wensen en eisen van verschillende typen stakeholders. In dit licht is het be-

grijpelijk dat juist nu de discussie over ondernemingsbestuur (corporate

governance) en de rol van stakeholders daarbinnen weer opleeft.  In reactie op de

sterke fixatie op financiële resultaten op korte termijn begint de roep om aan-

dacht voor de continuïteit van de onderneming op langere termijn krachtiger te

worden. Daardoor gaan de belangen van aandeelhouders en andere stakeholders

steeds meer parallel lopen. Immers, om op langere termijn een goed financieel

rendement te garanderen is het noodzakelijk om ook op sociaal en ecologisch ter-

rein goed te presteren. Duurzaam ondernemen is dan in ieders belang. 

Wat is op grond van de hierboven geschetste ontwikkelingen nu het nieuwe aan

‘duurzaam ondernemen’? In wezen zit het nieuwe niet zozeer in de aandacht

voor maatschappelijke thema’s. Daarmee hield het bedrijfsleven zich al langer be-

zig. Het verschil zit hem vooral in de veranderende maatschappelijke rol van het

bedrijfsleven ten opzichte van de overheid en burgers en in de wijze waarop be-

drijven verantwoording moeten afleggen over hun handelen. 

Praktijkervaringen met duurzaam ondernemen

Hoe kunnen bedrijven duurzaam ondernemen in de praktijk brengen? Om die

vraag te beantwoorden wordt geput uit de ervaringen van een twintigtal bedrij-

ven die hebben deelgenomen aan het programma ‘Van financieel naar duurzaam

rendement’. Dit programma was opgezet vanuit het Nationaal Initiatief

Duurzame Ontwikkeling (NIDO) en liep van mei 1999 tot december 2002. Het was

de eerste keer dat in Nederland zo’n grootschalig initiatief op het gebied van

duurzaam ondernemen binnen het bedrijfsleven is genomen. Momenteel loopt er

een vervolgprogramma, getiteld ‘Duurzaam ondernemen in internationale con-

text’ waaraan opnieuw een twintigtal bedrijven deelneemt, ditmaal nadrukkelij-

ker gericht op de internationale dimensie van duurzaam ondernemen. De deelne-
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mende bedrijven vertegenwoordigen zeer uiteenlopende sectoren en variëren ook

qua bedrijfsomvang. 

De opgedane ervaringen laten zien dat de invoering van duurzaam ondernemen

binnen het eigen bedrijf een zoekproces is dat met vallen en opstaan tot resulta-

ten leidt (zie ook het boek van J. Cramer, Ondernemen met hoofd en hart; Duurzaam

ondernemen: praktijkervaringen, 2002). Kort samengevat zijn de belangrijkste tien

praktijkervaringen:  

Praktijkervaring 1: Duurzaam ondernemen biedt kansen 

De aan NIDO deelnemende bedrijven zagen duurzaam ondernemen eerder als een

uitdaging dan als een bedreiging. Hun motieven om duurzaam te willen onderne-

men hadden vooral te maken met de mogelijkheden om hun reputatie te verster-

ken ten opzichte van stakeholders, met name hun klanten. Verder was een belang-

rijk argument het verhogen van de motivatie onder werknemers om voor het

bedrijf te werken (‘een bedrijf om trots op te zijn’). En bovendien verwachtten zij

een verbetering van hun interne organisatie, meer mogelijkheden om op langere

termijn te overleven en een vergroting van hun innovatieve kracht, leidend tot

een sterkere, goed concurrerende marktpositie. 

Praktijkervaring 2: Duurzaam ondernemen levert geld op

Het verankeren van duurzaam ondernemen kost tijd en geld. Maar deze inspan-

ningen verdienen zich snel terug. Want duurzaam ondernemen kan leiden tot

drie typen waardecreatie:

1 (bedrijfs)economische waardecreatie;

2 waardecreatie door reputatieverbetering;

3 waardecreatie door synergie tussen en samenhang van bedrijfsonderdelen.

Het behalen van duurzaam rendement hoeft daarom niet in strijd te zijn met 

het nastreven van een financieel rendement. Integendeel zelfs. 

Praktijkervaring 3: Zonder passie geen duurzaam ondernemen  

Duurzaam ondernemen is meer dan alleen met koude vissenogen naar je finan-

ciële rendement kijken. Het gaat er ook om hoe je als bedrijf tracht bij te dragen

aan het maatschappelijk welzijn in brede zin. Dit betekent een betrokkenheid bij

de mensen waarmee je werkt, de sociale omgeving waarin je functioneert en bij

het behoud van natuur en milieu. Een dergelijke zorgzame houding ten aanzien

van mens en milieu kan niet zonder passie tot stand komen. Het is ondernemen

met je hoofd (ratio) en je hart (gevoel). 

Of zoals één van de aan NIDO deelnemende bedrijven het verwoordde: ‘Duurzaam

ondernemen is geen trucje. De geest gaat uit de fles. Het gaat niet om het keurig

registreren en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Dat zou een gemiste

kans zijn.’ 
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Praktijkervaring 4: Duurzaam ondernemen is een kwestie 

van willen 

Het proces van duurzaam ondernemen kan gestart worden vanuit allerlei plaat-

sen binnen het bedrijf. Gemotiveerde medewerkers kunnen bottom up-activiteiten

starten en binnen hun invloedssfeer ook concrete resultaten boeken. Maar om

duurzaam ondernemen daadwerkelijk van de grond te krijgen binnen de organi-

satie is meer nodig. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

• steun vanuit de bedrijfsleiding;

• menskracht en geld; 

• voldoende draagvlak binnen de organisatie. 

Praktijkervaring 5: Duurzaam ondernemen is niet nieuw, 

maar anders 

Het nieuwe van duurzaam ondernemen zit niet zozeer in het hebben van aan-

dacht voor mens en milieu. Daarmee houden bedrijven zich al veel langer bezig.

Velen rapporteren bijvoorbeeld al over hun milieuzorgactiviteiten, personeelsbe-

leid en financiële resultaten. Het verschil zit vooral in de manier waarop bedrij-

ven deze thema’s vanuit een eigen visie en ambitie inhoud geven en daardoor uit-

stijgen boven het louter voldoen aan wet- en regelgeving. Bedrijven bepalen

zodoende zelf hoe ze zich strategisch willen positioneren ten opzichte van de

maatschappij. Dit betekent dat het management van bedrijven nauw betrokken

moet zijn bij de uitwerking van duurzaam ondernemen. Het management be-

paalt immers welke strategische keuzes het wil maken op het gebied van duur-

zaam ondernemen. Er kan niet meer volstaan worden, zoals voorheen, met het de-

legeren van activiteiten (zoals milieuzorg en personeelsbeleid) naar uitvoerende

mensen in de organisatie. Duurzaam ondernemen vergt een integrale aanpak op

strategisch niveau.

Praktijkervaring 6: Duurzaam ondernemen omvat een pakket 

van activiteiten

Bedrijven die ertoe besluiten om duurzaam ondernemen gestructureerd op te zet-

ten binnen het bedrijf kunnen met verschillende activiteiten starten. Maar uitein-

delijk zal een gestructureerde aanpak uit de zes volgende hoofdactiviteiten be-

staan: 

1   Het formuleren van een voorlopige visie en missie ten aanzien

van duurzaam ondernemen, en indien wenselijk een gedragscode

2   Het benaderen van stakeholders over hun verwachtingen en eisen

en het op grond daarvan zo nodig herformuleren van de visie en

missie

3   Het ontwikkelen van een korte -en langeretermijnstrategie met

betrekking tot duurzaam ondernemen en op grond daarvan het op-

stellen van een actieplan
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4   Het opzetten van een monitoring- en rapportagesysteem

5   Het borgen van de voortgang via verankering in kwaliteits- en

managementsystemen

6   Het intern en extern communiceren over de aanpak en de be-

haalde resultaten  

Praktijkervaring 7: Duurzaam ondernemen staat nog in de

kinderschoenen

Duurzaam ondernemen blijkt voor bedrijven een zoektocht te zijn. Veel houvast

hebben ze daarbij niet. Er bestaan nog weinig best practices waaraan bedrijven zich

kunnen spiegelen. En ook de richtlijnen ten aanzien van wat en hoe gerappor-

teerd kan worden over duurzaam ondernemen zijn nog in ontwikkeling. Enig

houvast bieden in dat opzicht de internationale richtlijnen van het Global

Reporting Initiative (GRI). Maar ook het gebruik daarvan geeft problemen vanwege

hun generieke karakter. De GRI-richtlijnen maken tot op heden de sectorspecifie-

ke en bedrijfsspecifieke kenmerken van bedrijven niet zichtbaar en leiden daar-

door tot een onevenwichtige beoordeling. Een rapportage over de prestatie van

een dierentuin op het gebied van duurzaam ondernemen ziet er immers geheel

anders uit dan die van een chemisch bedrijf of een bank. 

Praktijkervaring 8: Duurzaam ondernemen kan niet zonder 

communicatie

Communicatie is een essentieel onderdeel van duurzaam ondernemen. Een inte-

ressante observatie tijdens de uitvoering van de bedrijfsprojecten in NIDO-kader

op het gebied van marketingcommunicatie is de verschuiving van prioriteit.

Aanvankelijk waren de meeste bedrijven van plan hun hoofdaandacht te richten

op externe marketingcommunicatie: hoe ‘verkoop’ ik mijn inspanningen op het

gebied van duurzaam ondernemen in de markt? In de loop van het proces reali-

seerden de meeste bedrijven zich echter dat eerst intern voldoende draagvlak

moest worden gecreëerd, alvorens naar buiten toe te communiceren.

Hoe en waarover intern het beste gecommuniceerd kan worden, blijkt sterk afhan-

kelijk te zijn van de mate waarin binnen het bedrijf al draagvlak bestaat voor

duurzaam ondernemen. Of en onder welke voorwaarden de deelnemende bedrij-

ven over hun inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen extern wil-

len communiceren, loopt sterk uiteen. Cruciale beslisfactoren zijn: Vraagt de

markt erom? Past het binnen mijn bedrijfscultuur? Staan we sterk genoeg in de

onderbouwing van onze marketingboodschap? Associeert de klant ons product

wel met duurzaamheid? Is het interne draagvlak voor duurzaam ondernemen vol-

doende aanwezig om extern te kunnen communiceren?
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Praktijkervaring 9: Duurzaam ondernemen in het Midden- en

Kleinbedrijf vergt een op die doelgroep toegesneden benadering 

De tot nu toe ontwikkelde methoden en richtlijnen (bijvoorbeeld van GRI) voor

duurzaam ondernemen zijn sterk geënt op de grotere, meestal internationaal

opererende bedrijven. Voor het  Midden- en Kleinbedrijf (MKB) zijn dergelijke

handvatten te uitgebreid en onvoldoende toegespitst op de specifieke problema-

tiek van het MKB. Dit brengt het risico met zich mee dat deze groep bedrijven het

gevoel krijgt alles zelf te moeten doen en daardoor snel geneigd is af te haken. Dit

komt de invoering van duurzaam ondernemen binnen het MKB niet ten goede.

Specifiek op het MKB gerichte hulpmiddelen en ondersteuning zijn daarom van

belang. Hopelijk kan het zo juist gestarte Kenniscentrum Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen, gefinancierd door het Ministerie van Economische

Zaken, hieraan een bijdrage leveren.

Praktijkervaring 10: Duurzaam ondernemen kan versneld worden 

Op basis van de ervaringen van de aan NIDO deelnemende bedrijven blijkt dat de

implementatie van duurzaam ondernemen soepeler verloopt wanneer:

a Er een duidelijk commitment is van het management of de directeur. Alleen 

als de top van de organisatie het proces van duurzaam ondernemen actief 

ondersteunt, is er sprake van integratie van de drie P’s op strategisch niveau. 

Er is leiderschap nodig om duurzaam ondernemen binnen alle lagen in de 

organisatie te verankeren. Managers zijn bij uitstek de mensen die deze 

leiderschapsrol op zich kunnen nemen.

b Het bedrijf een open en maatschappelijk betrokken bedrijfscultuur heeft. 

Zo’n cultuur is meer ontvankelijk voor vernieuwing in de richting van duur-

zaam ondernemen.

c Een bedrijf een goed functionerend kwaliteitssysteem en heldere afrekenme-

chanismen heeft. Dit maakt het mogelijk het bestaande kwaliteitssysteem uit

te breiden, zodat niet van nul af aan begonnen hoeft te worden. Wanneer het 

bedrijf reeds vertrouwd is met afreken/beloningssystemen kan bovendien ge-

makkelijker een bonussysteem worden ingevoerd om goede prestaties op het 

gebied van duurzaam ondernemen te belonen. 

d Het bedrijf financieel-economisch in een sterke positie verkeert. Wanneer een

bedrijf slecht draait, is men geneigd aan andere, urgentere zaken prioriteit te 

geven en de menskracht daarvoor in te zetten. Duurzaam ondernemen hoeft 

dan niet van de beleidsagenda te verdwijnen, maar krijgt wel minder aan-

dacht. Dit geldt vooral voor bedrijven die duurzaam ondernemen nog niet in 

hun bedrijf hebben geïntegreerd. Overnames of fusies kunnen het proces van 

duurzaam ondernemen ook sterk beïnvloeden. Als een nieuwe bedrijfsleiding

het strategisch belang ervan niet inziet, kan het in de gehele organisatie als 

thema op de achtergrond raken. Dit geldt zeker als duurzaam ondernemen 

nog niet structureel verankerd is in de organisatie. En dat is bij veel bedrijven 

het geval. 
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e Een bedrijf de druk van derden voelt om op het gebied van duurzaam onder-

nemen goed te presteren en bovendien daarvoor voldoende manoeuvreer-

ruimte heeft om verbeteringen door te voeren.

Rol van de overheid

Uit bovenstaande blijkt dat duurzaam ondernemen draait om het bepalen van

een eigen positie als bedrijf ten opzichte van de samenleving. Het overstijgt de

wet- en regelgeving, waaraan elk zich respecterend bedrijf behoort te voldoen. In

het kader van duurzaam ondernemen maakt een bedrijf haar eigen keuzes ten

aanzien van de thema’s waarop zij zich wil profileren en stelt ook zelf een ambi-

tieniveau vast. Wel dient het bedrijf daarbij rekening te houden met de verwach-

tingen en eisen van haar belangrijkste stakeholders. Naast bijvoorbeeld de financië-

le sector, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen is ook de overheid

één van die belangrijke stakeholders. 

Bedrijven die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, anticipe-

ren vaak op de wet- en regelgeving die de overheid van plan is in te voeren. In die

zin heeft de overheid, evenals andere stakeholders, inhoudelijk enige invloed op de

activiteiten die een bedrijf in het kader van duurzaam ondernemen oppakt.

Welke andere rollen kan de overheid nog meer vervullen?

1 wetgever; overheden kunnen er zorg voor dragen dat de juiste condities 

gecreëerd worden om duurzaam te ondernemen, bijvoorbeeld door bepaalde 

activiteiten te verbieden of specifieke minimumstandaarden in te voeren. 

2 stimulator; overheden kunnen duurzaam ondernemen bevorderen door het 

nemen van uiteenlopende beleidsinitiatieven, bijvoorbeeld door bedrijven 

aan te sporen een jaarverslag op het gebied van duurzaam ondernemen te 

publiceren of door bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in hun productketen (en daarvoor extra kosten moeten maken) 

een lager BTW-tarief in rekening te brengen.    

3 facilitator; overheden kunnen als partner optreden en op die manier samen 

met bedrijven en eventueel andere stakeholders een initiatief nemen op het 

gebied van duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door het opzetten van locale

activiteiten die gericht zijn op verbetering van de sociale cohesie of de veilig-

heid in een wijk.

4 marktspeler; overheden kopen op grote schaal diensten en producten in. Zij 

kunnen die inkoopmacht gebruiken om de markt in een meer maatschappe-

lijk verantwoorde richting te sturen.

5 rolmodel; overheden kunnen de principes van duurzaam ondernemen in 

hun eigen organisatie invoeren en op die manier laten zien dat zij het onder-

werp serieus nemen. Daarbij kan gedacht worden aan het opzetten van duur-

zaam inkoopbeleid, het naleven van stringente regels ter voorkoming van 

fraude, het opstellen en uitvoeren van een integraal beleid op het terrein van 
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duurzaamheid (‘ontschotting’) en het zorgen voor een inspirerend werkkli-

maat voor ambtenaren.

Tot slot

Duurzaam ondernemen is geen oude wijn in nieuwe zakken, maar een trend. Een

toenemend aantal bedrijven is – ieder op zijn eigen manier – bezig invulling te ge-

ven aan dit streven. De NIDO-ervaringen laten zien dat bedrijven behoefte hebben

aan informatie, onderlinge uitwisseling van kennis en inspirerende praktijkvoor-

beelden. Naar verwachting gaat het zojuist gestarte Kenniscentrum

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen helpen om aan deze behoefte te voor-

zien. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van duurzaam ondernemen is de

overheid van groot belang. Ze kan het ambitieniveau van bedrijven die duurzaam

willen ondernemen niet opleggen. Maar ze kan wel op allerlei manieren het pro-

ces bevorderen. Aan de vijf hierboven beschreven overheidsrollen wordt nog nau-

welijks systematisch uitwerking gegeven met het oog op duurzaam ondernemen.

Hier ligt een schone taak voor een overheid die niet alleen wil gaan voor de Profit,

maar ook voor de People en de Planet.

Prof. Jacqueline Cramer is programmamanager bij het Nationaal Initiatief Duurzame

Ontwikkeling (NIDO) (binnenkort ondergebracht bij het Kenniscentrum Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen) en hoogleraar milieumanagement aan de Erasmus Universiteit

Rotterdam 
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