
De realiteit van de 

duurzaamheidsutopie

kees zoeteman

Utopieën worden tegenwoordig wel gezien als onmogelijke langetermijn-

idealen met absolutistische trekjes. Toch is utopisch denken daarmee niet af te

doen. De utopie vormt in de realiteit van samenlevingen een enorme inspiratie-

bron op veel niveaus van maatschappelijk handelen. Bij  duurzame ontwikke-

ling gaat het zelfs om niet minder dan het op een hoger peil brengen van onze

samenleving. Het idee is voortgekomen uit het streven naar een beter milieu en

het zorgvuldig omgaan met de natuur en vervolgens verbreed naar een harmo-

nieus samengaan van economische, sociale en ecologische ontwikkeling. Hoe

staat het nu bij de actoren in onze globaliserende samenleving met de –voor dit

breed begrip van duurzame ontwikkeling– vereiste houding? 

Zoeteman gaat dit in zijn bijdrage na voor het bedrijfsleven, de overheid en

maatschappelijke groeperingen. Hij onderscheidt hiervoor vijf verschillende

duurzaamheidhoudingen; lopend van sterk op het eigen kortetermijnoverleven

(erg onduurzaam) naar houdingen die meer altruïstisch en op consensus ge-

richt zijn. Het milieubeleid heeft zich historisch in ons land via de eerste vier

van deze vijf fasen ontwikkeld: van zich een plaats veroveren in de politiek

door actievoering en polarisatie, naar in de tachtiger jaren het opzetten van

convenanten tussen overheden en bedrijven met toenemende participatie van

Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) als de Stichting Natuur en Milieu.

In de jaren negentig volgt het bereiken van werkelijk duurzame oplossingen,

waarin bedrijfsleven en NGO’s als de Vereniging Natuurmonumenten of het ver-

zelfstandigde Staatsbosbeheer zelf tot initiatieven komen in eigen land, of

waarbij multinationals als Shell, Unilever en Heineken in ontwikkelingslanden

gaan bijdragen aan ontwikkeling van de lokale bevolking. Zoeteman signaleert

dat de steeds meer toenemende rol van multinationals aan het begin van deze

eeuw bepaald niet negatief hoeft uit te werken op duurzaamheid. Wel signa-

leert hij dat de houding van het kabinet-Balkenende bepaald niet past bij een

land dat duurzame ontwikkeling vanouds hoog in het vaandel heeft staan. Wat

hem betreft zijn de geringe aandacht voor milieu en duurzaamheid in recente

troonredes en het ontbreken van het thema duurzame ontwikkeling op het

Innovatieplatform sombere tekenen aan de wand. Om de samenleving werke-

lijk een stap verder te brengen, wordt nu juist ook leiderschap van de overheid

gevraagd.  
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Utopia?

Wie duurzaamheid plaatst in het kader van utopisch denken lijkt niet te geloven

in een visie op duurzame ontwikkeling die realistisch en kortetermijngericht is.

Utopieën worden doorgaans gezien als onmogelijke langetermijnidealen met ab-

solutistische trekjes. Toch is het utopisch denken daarmee niet af te doen. De uto-

pie vormt een enorme inspiratiebron op vele niveau’s van maatschappelijk hande-

len, zoals bewezen wordt door Nova Atlantis van Francis Bacon, dat in de 17e eeuw

al de beelden van onze door technologie gedreven samenleving bevatte.  Ook

vraagt de context van dit themanummer: Duurzaamheid tussen Apocalyps en Utopie

om een kanttekening vooraf. Is de Apocalyps van Johannes immers zelf niet een

vorm van utopie? Een utopie in esoterische geheimtaal weliswaar, die de indruk

wekt in verschrikkelijke beelden over de toekomst te spreken. Maar zijn Johannes’

Openbaringen niet de verwoording van de hoogste inzichten rond het begin van

onze jaartelling over het ontwikkelingsperspectief van de menselijke ziel?

Johannes ervaart op Patmos in grootse beelden de geestelijke evolutie van de

mensheid, zoals deze ook in het hindoeïsme, de theosofie en het esoterisch

Christendom zijn geduid en waarvan oude mythische dieren als de sfinx en de

eenhoorn een weerklank vormen. De beelden uit de zendbrieven van Johannes

weerspiegelen voor verschillende cultuurperioden de eigen gevaren voor de men-

selijke ziel, die tegelijkertijd een verdere ontwikkelingsmogelijkheid heeft van het

bewustzijn, leidend tenslotte tot volledige dienstbaarheid van het ego aan de lief-

de.      

Het zou binnen het bestek van dit artikel te ver voeren om deze esoterische dui-

ding van de Apocalyps ook maar bij benadering te karakteriseren. Ik houd het

erop dat de Apocalyps en het Christelijke utopia van een op liefde, solidariteit en

inclusiviteit gebaseerde samenleving zeer dicht bij elkaar liggen en eigenlijk het

hart raken van de met duurzame ontwikkeling beoogde richting voor de evolutie

van onze samenleving.

Houding en duurzaamheid

Elders in dit blad is uiteengezet wat onder duurzaamheid moet worden verstaan.

Het idee is uit het streven naar een beter milieu en het zorgvuldig omgaan met de

natuur en de natuurlijke hulpbronnen voortgekomen en verbreed naar een har-

monieus samengaan van economische, sociale en ecologische ontwikkeling. Dit

laatste kan alleen wanneer alle betrokkenen oog hebben voor elkaars belangen.

Economische groei ten koste van het milieu is niet duurzaam. Milieubescherming

ten koste van banen evenmin. De kern van mijn bijdrage richt zich op degenen in

de samenleving die willen handelen vanuit het streven naar duurzame ontwikke-

ling. Zonder individuele keuzes van burgers, leiders in bedrijven, in maatschappe-

lijke groepen en binnen overheden is duurzame ontwikkeling op afzienbare ter-
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mijn onmogelijk. Duurzame ontwikkeling is een nieuwe moreel-ethische kwestie,

die nog maar beperkt in codes en regels over waarden en normen is verankerd.

Daarom vraagt het van leidinggevende personen een actieve houding van waaruit

dagelijkse keuzes in bestuur, bedrijf en privé-leven worden gemaakt, opdat het sa-

mengaan van de drie aspecten van duurzaamheid wordt bereikt. Vandaar dat Gro

Harlem Brundtland, die het begrip duurzame ontwikkeling met haar VN-

Commissie in 1987 groot heeft gemaakt, haar gehoor vaak heeft opgeroepen om

onze beschaving te ‘upgraden’, om onze samenleving op een hoger peil van bescha-

ving te brengen. Niets minder dan dat is hier aan de orde.        

Duurzaamheidshoudingen

Hoe staat het nu bij de actoren in onze globaliserende samenleving met deze voor

duurzame ontwikkeling vereiste houding? Bij het beantwoorden van deze vraag

zal gebruik worden gemaakt van een door ons op de Universiteit van Tilburg ont-

wikkelde methode om de houding ten opzichte van duurzaamheid te meten. Deze

methode deelt houdingen in naar vijf categorieën, lopend van sterk op het eigen

kortetermijnoverleven gericht naar houdingen die meer altruïstisch en op consen-

sus gericht zijn. Duurzame ontwikkeling kan immers niet door bevelen van hoger-

hand worden opgelegd, maar vereist een collectief en transparant samenspel van

partijen die naast het eigenbelang ook dat van anderen als gelijkwaardig waarde-

ren.    

Een uitwerking voor de drie belangrijkste maatschappelijke groepen van actoren

van deze vijf houdingen geeft tabel 1.

Het milieubeleid heeft zich historisch in ons land via de eerste vier van deze vijf fa-

sen ontwikkeld: van zich een plaats veroveren in de politiek door actievoering en

polarisatie, naar in de tachtiger jaren het opzetten van convenanten tussen over-

heden en bedrijven met toenemende participatie van NGO’s als Stichting Natuur

en Milieu. In de jaren negentig volgt het bereiken van werkelijk duurzame oplos-

singen waarin bedrijfsleven en NGO’s als Vereniging Natuurmonumenten of het

verzelfstandigde Staatsbosbeheer zelf tot initiatieven komen in het eigen land of

waarbij multinationals als Shell, Unilever en Heineken in ontwikkelingslanden

gaan bijdragen aan ontwikkeling van de lokale bevolking.

Echter, de wereld is snel aan het veranderen en de rol van de nationale staat ten

opzichte van de andere actoren verschuift. Bedrijven en NGO’s opereren steeds

meer mondiaal en de staatsgrenzen verliezen aan betekenis. Werken deze ver-

schuivingen nu positief of negatief uit voor duurzame ontwikkeling bij de acto-

ren?   
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Tabel 1. Duurzaamheidniveau en houding van maatschappelijke actoren

niveau van duurzaamheid houding van maatschappelijke actor  

Bedrijfsleven Overheid Maatschappelijke

groepen

1 Erg onduurzaam Uitputten bronnen Ad hoc-gebruik Zich organiserend, 

voor winst macht gewelddadige acties

maximalisatie

2 Onduurzaam Bestrijden lokale Wetgeving volgens Harde demonstra-

wetgeving command  and tieve acties tegen 

control-filosofie machthebbers

3 Bijna duurzaam Aanvaarden Aangaan overeen- Constructief

aanscherpingen komsten met beïnvloeden

in regels bedrijfsleven vergunningen

4 Duurzaam Anticiperen op Brede consensus Initiëren 

consumenten politiek duurzame

verlangens ondernemingen

5 Voorbij duurzaam Participeren in het Faciliteren van Deelnemen aan

ontwikkelen van private initiatieven  duurzame bedrijfs- 

natuurgebieden            initiatieven

en gemeenschappen

Burgers en NGO’s

Hoewel NGO’s vaak zijn gericht op verheven maatschappelijke belangen, zoals de

bescherming van de natuur of de mensenrechten, zijn de methoden die worden ge-

bruikt niet altijd in overeenstemming met een hoog duurzaamheidniveau. 

Sommige organisaties, zoals Greenpeace in de jaren tachtig en negentig, opereren

op de lagere schaalniveaus’s van de duurzaamheidhouding. Zij zijn er meer op ge-

richt een probleem te agenderen op de politieke agenda dan om het evenwichtig op

te lossen. Samenlevingen die duurzame ontwikkeling aanhangen, houden niet van

agressieve manieren van belangenvertegenwoordiging. In Nederland hebben we ge-

zien hoe Stichting Natuur en Milieu gaandeweg van een polariserende aanpak is

overgestapt naar een meer constructieve lobby, die verder via de normale rechts-

gang van bezwaren tegen vergunningaanvragen haar zaken behartigt. Organisaties

zoals Amnesty International, het Wereld Natuur Fonds en het Internationale Rode

Sommige organisa-

ties zijn er meer 

op gericht een 

probleem te 

agenderen dan 

om het evenwichtig

op te lossen.
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Kruis, die mondiaal werken, hebben een profiel dat als duurzaam mag worden ge-

kenmerkt. Zulke organisaties gaan steeds vaker samenwerkingsverbanden aan

met het multinationale bedrijfsleven waar dit vanuit eenzelfde houding opereert. 

Daarnaast hoeven burgers en consumenten steeds minder via een koepelorganisa-

tie zich te organiseren om hun wensen kenbaar te maken. Door internet kan ieder

zich rechtstreeks over zaken informeren en via het koopgedrag of het boycotten

van een merk zijn mening uiten. Ook kunnen burgers en NGO’s zich steeds beter

organiseren rondom events, zoals bijeenkomsten van de WTO en de G8. Dit is zicht-

baar geworden als de anti- of anders-globaliseringsbeweging, die na de mislukte

WTO-top in Seattle in 1999 is ontstaan. De massale participatie aan het World

Social Forum, begonnen in Porto Alegre in 2000, als tegenhanger van het World

Economic Forum, dat periodiek in Davos bijeenkomt, is hier een voorbeeld van.

Deze beweging heeft net als Greenpeace een houding die vooral is gericht op poli-

tieke agendering van veronachtzaamde kanten van de wereldhandel en het wes-

terse economische groeimodel. De macht van maatschappelijke belangenorgani-

saties, die in aantal tot in de tienduizenden zijn gegroeid en worden gekenmerkt

door een enorme diversiteit aan onderwerpen, is sterk toegenomen. De vraag is

wel of zij zich net zo effectief kunnen gaan organiseren als het bedrijfsleven. Hun

invloed wordt onder meer van groter belang, omdat hun verstoringsmacht toe-

neemt en bedrijven en overheden voor dergelijke verstoringen kwetsbaarder zijn

geworden. Een boycot van een merk als Nike of Shell als gevolg van een gebeurte-

nis op één locatie kan tot een wereldwijde kopersstaking leiden.   

Nationale overheden

NGO’s spelen een belangrijke rol bij de beleidsvorming door overheden, vooral als

deze overheden een open houding hebben naar de samenleving. Bij hogere ni-

veau’s van de duurzaamheidattitude is dit steeds meer het geval. Op grond van ons

onderzoek1 blijken Noordwest-Europese landen hoog te scoren qua duurzaam-

heidhouding, met in 2001 Nederland, Denemarken en Zweden aan de top. Een re-

cent onderzoek van het Amerikaanse Centre for Global Development en het tijd-

schrift Foreign Policy2 waarin voor de tweede maal een Commitment to Development

Index is gepubliceerd, laat dezelfde drie landen in dezelfde volgorde aan de top

zien. Onder de nationale milieudepartementen staan die in Duitsland,

Noorwegen en Nederland bovenaan qua duurzaamheidhouding.3 Een hoog sco-

rende duurzaamheidhouding wil overigens niet zeggen dat in die landen de mi-

lieuvervuiling het minst is. Door de bevolkingsdichtheid en geografische omstan-

digheden kan ondanks een grote milieu-inspanning de resterende milieudruk

groot blijven. Maar deze landen zijn zich het meest bewust van de noodzaak om te

handelen. Zij hebben vaak de meest innovatieve oplossingen gevonden om maat-

regelen door te voeren, waarbij de effectiviteit van beleid wordt verhoogd en ini-

tiatieven voor de particuliere sector en de lokale overheden worden gestimuleerd.
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Deze onderzoeken laten ook de unieke positie van Nederland in de wereld zien als

het gaat om de bereidheid om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in het ei-

gen land en in ontwikkelingslanden. Nederland heeft hier een leidende rol en kan

hier een leidende rol vervullen en heeft internationaal een grote naam opge-

bouwd. Met het recente meer terughoudende beleid dreigt ons land die positie

echter te verspelen. De sterk verminderde aandacht voor milieu en duurzame ont-

wikkeling van de kabinetten-Balkenende spreekt onder meer uit het afschaffen

van het ministerschap voor Milieu en de afgenomen ruimte voor deze problema-

tiek in de recente Troonredes, zoals onderstaande figuur illustreert. In de periode

1990-2000 werd ongeveer van 5% van de spreektijd aan milieu en duurzaamheid

gewijd. Maar met de komst van het kabinet-Balkenende 1 en meer nog bij de start

van Balkenende 2 is die trend doorbroken en is de ruimte in de Troonrede terug-

gevallen naar 1%, evenveel als in de jaren zeventig en tachtig, toen ons land zich

nauwelijks om het milieu bekommerde.

Ons land kent het hoogste kunstmestgebruik binnen de EU. We behoren tot de

hoogste bestrijdingsmiddelengebruikers. We halen onze Kyoto-doelstelling voor

de reductie van broeikasgassen niet. Het aantal astmapatiënten is volgens het

RIVM in 15 jaar tijd verzesvoudigd, dat wil zeggen 300.000 Nederlanders extra

hebben hier last van gekregen. Luchtvervuiling met fijn stof draagt vermoedelijk

bij aan de vroegtijdige dood van 15.000 mensen. Nederland haalt noch in 2005,

noch in 2010 de EU-norm voor fijn stof in de lucht. Over 20 jaar is onze bodem on-

danks de sanering nog niet schoon. We wentelen onze problemen op toekomstige

generaties af. Er is geen bemoeienis van de minister-president met duurzame ont-

wikkeling, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Duurzame ontwikke-

ling maakt ook geen onderdeel uit van de doelen van het Innovatieplatform. Zo

weinig aandacht voor deze zaken in Den Haag past eigenlijk niet bij onze volks-

aard en onze traditie van de afgelopen decennia. 
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Multinationals

Multinationale bedrijven zijn beducht voor beschadigingen van hun merk en ima-

go. Het door globalisering versterkte effect van interconnectedness van verschijnse-

len kan bovendien veroorzaken dat problemen binnen een sector zich vermenig-

vuldigen en zelfs overslaan naar andere sectoren. Zo leidde SARS in Azië tot een

ernstige economische teruggang in de perspectieven van de internationale lucht-

vaartindustrie. Onder zulke omstandigheden van tegenwind zijn niet alleen de

genoemde kortetermijnmarktmotieven, maar ook culturele aspecten doorslagge-

vend voor bedrijven om hun duurzaamheidhouding in daden te blijven omzetten.

Zo blijken multinationals die hun hoofdkantoor in Noordwest-Europese landen

hebben, en waarvan mag worden verondersteld dat de bedrijfscultuur door die

van het thuisland is beïnvloed, ook het hoogst op de duurzaamheidhouding te

scoren. Wij hebben dit onderzocht voor de olie- en de zuivelsector. Bedrijven als

Shell, BP, Nestlé en Unilever voeren het peleton aan. Omdat de bedrijfscultuur

wortelt in de nationale cultuur is het niet waarschijnlijk dat deze houding door

globalisering abrupt zal wijzigen, temeer daar globalisering de kwetsbaarheid

voor boycots verhoogt. 

Vanuit NGO-kring is gewaarschuwd voor de toenemende rol van multinationals die

handelen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen op terreinen waar de

door globalisering verzwakte staat het laat afweten. Zo ziet Noreena Hertz, Brits

schrijfster van De Stille Overname - De globalisering en het einde van de democratie (2002)

in de overname van de verantwoordelijkheid door bedrijven van het beheer van

natuurgebieden en de ontwikkeling van arme regio’s een gevaar, omdat over-

heidstaken in private handen komen. Op het moment dat het water bedrijven tot

aan de lippen stijgt, zullen de goedwillende bedrijven, naar zij verwacht, hun pri-

maire economische taak de voorrang geven en hebben de kwetsbare belangen het

nakijken. 

Toch zie ik in de markt zelf, door de risico’s van mondiale imagobeschadiging en

morele nationale druk in het thuisland, blijvend incentives aanwezig voor

Noordwest-Europese bedrijven om duurzaamheid en maatschappelijk verant-

woord ondernemen serieus te nemen. Daar komt bij dat beleggers in toenemende

mate aandacht besteden aan de prestaties van bedrijven op het gebied van duurza-

me ontwikkeling. Duurzame beleggingsfondsen nemen nog maar een bescheiden

plaats in, maar groeien snel. Sommige banken, zoals de Triodosbank en de ASN

Bank, profileren zich specifiek op dit onderwerp. Anderzijds is het interessant om

te constateren dat een hoge duurzaamheidscore door pensioenfondsen steeds

meer voor het eigen beleid wordt gehanteerd. Een onderzoek4, dat Globus samen

met de ING-bank heeft uitgevoerd, laat zien dat zelfs Amerikaanse pensioenfond-

sen op dit punt relatief hoog scoren en het kunnen opnemen met onze PGGM en

ABP. Vanuit de financiële sector zal dan ook de druk om tot maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen te komen voor de multinationals toenemen. 
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De balans

De perspectieven van duurzame ontwikkeling kunnen niet worden geschat op ba-

sis van sectorale en cijfermatige analyses alleen. De komende tijd zal veel afhan-

gen van de mogelijkheden voor actoren om grensoverschrijdende initiatieven te

nemen. Zo kunnen NGO’s en bedrijven samen veel betekenen. Voorbeelden op dit

gebied zijn voor het duurzaam beheer van tropische bossen de Forest Stewardship

Council waarin de World Business Council for Sustainable Development en het WWF par-

ticiperen of de mariene pendant van de Marine Stewardship Council, waartoe

Unilever een belangrijke aanzet heeft gegeven. Ook nationale overheden als die

van Nederland en Zweden kunnen veel meer initiatieven nemen buiten de be-

staande hiërarchische verhoudingen om. Nederland zou samen met gelijkgezinde

landen, bedrijven en NGO’s met een vergelijkbare duurzaamheidattitude, kunnen

komen tot initiatieven die duurzame ontwikkeling bevorderen. 

Als voorbeeld van partijen die van gelijke duurzaamheidhouding zijn, is in Tabel

2 een indicatie uitgewerkt. 

Tabel 2. Illustratie van organisaties met verschillende duurzaamheidhoudingen

niveau van duurzaamheid houding van maatschappelijke actor    

Bedrijfsleven Overheid Maatschappelijke

groepen

1  Erg onduurzaam   Albanië, Oekraïne, Al Queda

Indonesië, Libië

2  Onduurzaam Gazprom, Lukoil, Slovenië, Marokko, Greenpeace

Snow Brand, Brazilië, Zuid-Korea

Land O’Lakes

3  Bijna duurzaam Texaco, Agip ENI Italië, Zwitserland, Stichting Natuur

Fonterra,  Arla VS, België en Milieu

4  Duurzaam BP, Shell Finland, Zweden Wereld Natuur 

Nestlé, Unilever Duitsland, Nederland Fonds

Rode Kruis 

5  Voorbij duurzaam Earth Charter 

Initiative
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De organisaties die scoren in de derde en hogere houdingscategorieën hebben ge-

meenschappelijke grond onder de voeten. De overheid zou faciliterend moeten

optreden door hen bij elkaar te brengen rondom pioniersactiviteiten. Hierop was

ook het Global Compact, dat Kofi Annan in 2000 in Davos lanceerde, gericht. Bij de

VN-top over duurzame ontwikkeling in 2002 in Johannesburg werd van dergelijke

samenwerkingsprojecten volgens het zogenaamde ‘tweede spoor’ veel verwacht.

De uitwerking laat nu op zich wachten. De overheid heeft als taak de nieuwe net-

werken die voor duurzame ontwikkeling nodig zijn te helpen organiseren en ma-

nagen.

Duurzame ontwikkeling is een oproep om vanuit persoonlijke verantwoordelijk-

heid meer te geven dan wat de markt van je verwacht, of het nu de kopers of de

kiezers of de leden zijn. Dat lijkt niet vanzelfsprekend, maar het is tenslotte het

meest bevredigende in het leven. Leiders die daaruit handelen in privé- en zakelijk

leven hebben de toon gezet op dit gebied. Voorbeelden in ons land zijn onder

meer Frits Philips, Ruud Lubbers, Pieter Winsemius, Isaak van Melle, Paul

Fentener van Vlissingen, Herman Wijffels en Frank Houben. Maar belangrijker

zijn het grote aantal minder zichtbare mensen in bedrijven, maatschappelijke or-

ganisaties, denk aan de Kleine Aarde, en huishoudens die vanuit deze inspiratie

werken en leven.  

Als het minder goed dan voorheen zou gaan met duurzame ontwikkeling, dan

zou dat weleens kunnen komen door een gebrek aan leiderschap in Europa, in

Nederland en in onszelf. Het ideaal van de duurzaamheidutopie zal dan hard no-

dig zijn om ons op het goede spoor te houden op de werkvloer, maar ook in Den

Haag.  

Prof. dr. Kees Zoeteman is werkzaam aan de Universiteit van Tilburg op het terrein van

duurzaamheid in internationale context en hoofd van het onderzoeksinstituut Globus aan

dezelfde universiteit.  

Noten

1 K.Zoeteman & E. Harkink (2003), Samenwerken voor duurzaamheid, 

Tijdschrift ArenA, Het dossier, nr 5, p. 88.

2 Foreign Policy, (2004), Ranking the rich, May/June, p.46

3 www.uvt.nl/globus, zie sustainability attitude.

4 Sanna Kekäläinen (2004), Sustainability of privately managed Pension Funds,

Universiteit van Tilburg, Globus (website www.uvt.nl/globus, zie publicaties 

2004)
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