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Building Better Business Together is al enkele jaren de ‘purpose’ van NPM Capital. Voor NPM maakt de ESG-

prestatie van een deelneming in haar industrie daar een integraal onderdeel van uit.  Hoe wij dit doen, licht Erik 

Thijs Wedershoven in deze editie van Capital Magazine toe. Uit dit vraaggesprek met onze nieuwe Head of ESG 

blijkt onder meer dat de ontwikkelingen op dit gebied bijzonder snel gaan. 

In dit nummer is er ook aandacht voor twee nieuwe participaties: trapliftenfabrikant Otolift en de combinatie 

Caspar De Haan en De Variabele. We introduceren deze twee bedrijven niet alleen omdat ze nieuw zijn in onze 

portefeuille, maar ook omdat ze beide met glans door een streng 'ESG due dilligence' traject zijn gekomen. Zo 

ontwikkelt Otolift op dit moment een nieuwe generatie trapliften die vanuit het circulaire perspectief hoog 

scoort, en leidt hun niet aflatende focus op kwaliteit tot minder onnodige vervoersbewegingen en minder afval. 

En Caspar De Haan en De Variabele hebben niet alleen van de verduurzaming van woningen hun core business 

gemaakt, ze doen dit ook nog eens steeds slimmer en groener.  

Aandacht voor de ‘G’ van Governance is er volop in het gesprek tussen reputatiemanagement-expert Frank 

Peters en Engbert Verkoren, CEO van Conclusion. Een artikel met prikkelende inzichten over de waarde van 

doordacht stakeholder management en (individueel) leiderschap. Inspirerend is ook het laatste artikel dat we 

hebben opgenomen omdat we van mening zijn dat het blijven nadenken over (de beste vorm van) ’duurzaam 

groeien’ vandaag én in de toekomst van groot belang is.

Deze editie van Capital Magazine ligt voor u aan het begin van een nieuw jaar. Daarin zullen we, evenals 

afgelopen jaar, moeten omgaan met tal van turbulente mondiale ontwikkelingen en uitdagingen, waaronder die 

van duurzame groei. Om die reden wensen wij u niet alleen veel leesplezier, maar vanzelfsprekend ook een heel 

goed en gezond 2023.

Investment team NPM Capital

Building Better Business Together
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de hobbelige 
weg naar brede 
waardecreatie

ESG

76

Sinds augustus 2022 maakt Erik Thijs Wedershoven als ‘Head 
of ESG’ deel uit van het investmentteam van NPM Capital. Hij zal 
de participaties in de NPM-portefeuille de komende jaren gaan 
ondersteunen bij het opstellen, realiseren dan wel versnellen van 
hun ESG-beleid, in het bijzonder op het gebied van klimaatimpact. 
Wedershoven is al meer dan twee decennia werkzaam op het 
gebied van duurzaamheid, en is ervan overtuigd dat brede 
waardecreatie op de lange termijn de enige valide 'license to 
operate' is voor ondernemingen van vandaag. "Een CFO zou 
eigenlijk een Chief Value Officer moeten zijn, om voorbij de 
kortetermijnfinanciën te kunnen sturen."

ESG 
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Eerst maar eens: waarom heb je deze uitdaging aangenomen?

“Om te beginnen omdat NPM Capital een partij is met een 

duidelijke ambitie op het gebied van ESG en met name 

onze klimaatimpact. Er is commitment dat ESG-indicatoren 

meegenomen gaan worden in alle activiteiten die NPM als 

langetermijninvesteerder ontplooit, dus zowel bij het zoeken 

naar investeringen en in de investeringsfase zelf, als bij het 

verder brengen van de bestaande participaties naar een 

volgende maturiteitsfase. NPM wil op termijn

echte duurzaamheidsleiders creëren in hun respectievelijke

markten – en dat sluit aan bij mijn persoonlijke visie dat je

op dit vraagstuk echte stappen moet durven zetten. Je moet 

wegblijven van ‘green washing’ en compensatie voor de

bühne. Want dat is allemaal verspilde energie en leidt af van

waar het echt over moet gaan. Wat ook meespeelt is dat NPM 

al een jaar of tien bezig is met ESG, en er dus echt al een 

behoorlijke trackrecord is. Mijn dagtaak is om die activiteiten 

te bundelen en te versnellen, en onze portfoliobedrijven te 

helpen om grotere stappen voorwaarts te zetten. Daarvoor 

heb ik de inhoudelijke kennis en ook het netwerk, onder 

meer als voormalig voorzitter van de duurzaamheids-

denktank Worldconnectors.”

Kun je iets concreter zijn over hoe NPM specifieke ESG-

aspecten meeweegt bij het zoeken naar investeringen en in 

de investeringsfase zelf?

“Om te beginnen is een deel van het investmentteam heel 

actief aan het zoeken naar ondernemingen die passen binnen 

ons investeringsthema Sustainable Future. We scouten 

permanent naar bedrijven die bijvoorbeeld een technologie 

ontwikkelen die wij zien als een belofte voor de toekomst, 

een antwoord op een maatschappelijk of ecologisch 

probleem. Ook in de fasen daarna – het opstellen van een 

bedrijfsprofiel en een zogeheten ‘teaser’ – nemen we aantal 

belangrijke ESG-aspecten al direct mee. Dat geldt ook voor 

de uiteindelijke ‘investment proposal’: daarin benoemen we 

waar we denken waarde te kunnen creëren in termen van 

ESG, en waar we denken dat er sprake is van overkomelijke 

risico’s. Sinds mijn komst onderwerpen we nieuwe 

participaties ook nog eens aan een ‘ESG due diligence’ 

procedure, waarbij we ons laten ondersteunen door 

onafhankelijke externe partijen. De specifieke doelstellingen 

daarvan zijn vooral het beschrijven en evalueren van het 

ESG-beheer en om specifiek klimaatrisico’s van de betrokken 

ondernemingen of mogelijkheden voor waardecreatie 
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Halverwege jaren ‘90 van de vorige eeuw introduceerde de Amerikaanse consultant John Elkington het 
destijds revolutionaire concept van de ‘Triple Bottom Line’, ook bekend als ‘People Planet Profit’ of ‘PPP’. 
Voor het eerst kregen ondernemingen wereldwijd oog voor de ongemakkelijke waarheid dat winst maken 
weliswaar cruciaal is voor het voortbestaan van de bedrijfsactiviteiten, maar dat businessmodellen die 
een (sterk) negatieve impact hebben op samenlevingen en/of het milieu waar ook ter wereld, uiteindelijk 
niet toekomstbestendig zijn. Elkington’s credo luidde dan ook: streef niet naar winstmaximalisatie op de 
korte termijn, maar naar een langetermijnbalans tussen winst maken, maatschappelijke waardecreatie en 
ecologische ‘damage control’. 

Ruim twee decennia later is het PPP-concept geëvolueerd in een nieuwe, meer gesofisticeerde manier van 
kijken naar de impact van businessmodellen. Deze nieuwe ‘lens’ wordt aangeduid als ESG, wat staat 
voor Enviromental, Social en Governance. Het idee achter de ESG-filosofie is dat ondernemingen bij het 
creëren van bedrijfsresultaat zichtbaar én meetbaar verantwoording afleggen over hun performance op 
een drietal niet-financiële aandachtsgebieden: de impact op het milieu, de omgang met medewerkers, 
klanten en andere sociale stakeholders, en de besturing van de onderneming. De ‘E’ heeft dan betrekking 
op zaken als het omgaan met schaarse grondstoffen, het terugdringen van afval, verontreiniging en de 
uitstoot van broeikasgassen, maar ook op waterverspilling of het niet actief bijdragen aan ontbossing. 
Bij de ‘S’ gaat het om zaken als het beheer van het menselijk kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, 
werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid. Alsook bijvoorbeeld fair trade praktijken (geen 
misleidende verkoop). De ‘G’, tot slot, ziet niet alleen toe op zaken als proportionele beloning van 
leidinggevenden, correcte belastingpraktijken en -strategie, tegengaan van corruptie en omkoping, maar 
ook op bedrijfsethiek, -waarden en -cultuur en de ‘compliance’ met data-/privacyregelgeving.

De gedachte achter ESG verschilt niet wezenlijk van PPP: door te laten zien dat je als onderneming 
niet alleen aan jezelf/de eigen aandeelhouders denkt (i.e. louter financiële waarde), maar ook aan 
de maatschappij/de wereld als geheel (brede waarde), ben je geloofwaardiger in termen van de 
toekomstige winstgevendheid - en dus het eigen voortbestaan. Vandaar dat beursgenoteerde bedrijven 
inmiddels wettelijk verplicht zijn een ESG-rapportage te publiceren: het gaat immers om informatie 
die voor een langetermijnbelegger van wezenlijk belang is om tot een oordeel te komen over de 
onderliggende waarde van het aandeel in de toekomst. Echter, ook steeds meer niet-beursgenoteerde 
ondernemingen kiezen ervoor om (een vorm van) ESG-beleid te ontwikkelen. Dit omdat in toenemende 
mate ook opdrachtgevers/klanten, medewerkers, financiers, kredietverstrekkers, ratingbureaus en de 
media van ondernemingen eisen dat ze laten zien na te denken over de impact van hun bedrijfsvoering 
op de wereld en hun bijdrage aan de samenleving. Wie niet kan aantonen ‘goed’ te willen ondernemen, 
kan beter niet ondernemen. 

Fundamentele kritiek 
Het ESG-concept is dus niet nieuw en stamt al uit het begin van deze eeuw. Wel heeft het sterk aan 
belang gewonnen en heeft het inmiddels concepten als MVO en PPP overvleugeld. Maar in de laatste 
jaren neemt ook de kritiek op ESG als maatstaf toe. Die kritiek richt zich onder meer op het ontbreken 
van eenduidige, internationaal erkende meetmethoden en gebrekkige data-analyse, waardoor het 
gemakkelijk is te pronken met ESG-scores die nauwelijks onderbouwd kunnen worden. Dat zou ook 
maken dat de ESG-systematiek te weinig ‘dwingend’ is om tot echte verandering te leiden. Om een 
voorbeeld te noemen: het onderbrengen van vervuilende activa bij een andere eigenaar die ze als 
vanouds blijft beheren, leidt als vanzelf tot een betere ESG-score voor de verkopende partij. Maar de 
meest fundamentele kritiek richt zich op de veelheid aan onderwerpen die onder de ESG-paraplu vallen. 
Door een duizelingwekkende reeks doelstellingen op één hoop te gooien, zou ESG geen coherente 
leidraad bieden voor investeerders en bedrijven om een goede afweging te maken. Wel is het zo dat tal 
van nieuwe wettelijke regelingen gebaseerd op ESG (zie kader: ESG - Driver achter een breed
palet aan nieuwe wet- en regelgeving) deze kritiek steeds minder relevant maken.

Erik Thijs Wedershoven,
Head of ESG bij NPM Capital

ESG

vast te stellen. Afhankelijk van bedrijf in kwestie kijken 

we naar zaken als klimaatrisicomanagement en 

klimaatkansen, milieubeheer en 

naleving, integraal ketenbeheer 

en productveiligheid, maar 

bijvoorbeeld ook naar het 

HR-management en het veiligheids- 

en gezondheidsmanagement. En 

‘last but not least’ proberen we 

steeds vaker een koppeling te maken 

tussen ESG en de financiering van de 

onderneming. Sommige banken geven 

korting op leningen als je kunt aantonen dat er sprake is van 

een bovengemiddelde ESG-performance. Een dergelijke ESG-

financiering is nog behoorlijk innovatief in onze sector maar 

is een geweldig effectieve manier om te laten zien dat het 

je menens is.” 

wat iS eSg?
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En die ‘trackrecord’ waarover je sprak? Waar zien we dat in 

terug? 

“Bij onze bestaande bedrijven doen we om het jaar een 

ESG-scan, ook weer met een onafhankelijke externe partij. 

We laten in kaart brengen waar de betreffende participatie 

staat, wat er wel en niet gemeten wordt, wat goed gaat en 

wat niet, en wat prioriteit zou moeten krijgen. Dat doen 

we nu al vijf jaar, dus we kunnen echt al tracken of onze 

bedrijven progressie maken of stagneren. Overigens maakt 

een benchmark onderdeel uit van die ESG-scan, omdat we 

vinden dat onze bedrijven leidend moeten zijn in hun markt 

als het gaat om CO2-reductie. Uit die benchmark komt naar 

voren dat bedrijven als Medux en Conclusion het echt heel 

erg goed doen in hun sector en bovengemiddeld ver zijn 

in zaken als het verduurzamen van het wagenpark en het 

vergroenen van de eigen dienstverlening. Ook heel concreet 

is het zogeheten waardecreatieplan dat we sowieso voor 

iedere nieuwe participatie maken, en voor de bestaande 

participaties als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij 

het formuleren van een nieuwe strategie. In die waarde-

creatieplannen zit namelijk altijd minimaal één concreet 

ESG-project dat we samen met het desbetreffende bedrijf 

proberen te realiseren.”

Hoe kijk jij aan tegen de kritiek dat ESG in feite uit drie 

‘vergaarbakken’ met heel veel verschillende doelstellingen 

bestaat, en dat ondernemingen onmogelijk op al die 

onderdelen tegelijkertijd impact kunnen maken? Is het ESG-

framework eigenlijk wel werkbaar in de praktijk? 

“Die kritiek snijdt deels hout. Tesla is een bekend voorbeeld 

van een bedrijf dat naar de huidige governance-maatstaven 

niet bijzonder goed geleid wordt, en evenmin erg goed 

scoort op de manier van omgaan met medewerkers. Maar 

tegelijkertijd is het een bedrijf dat een radicale keuze maakt 

voor zoveel mogelijk impact op de ‘E’: het heeft zo ongeveer 

in zijn eentje de markt voor elektrische ‘premium’ auto’s 

uit de grond gestampt. Dat gezegd hebbend: ook 

Tesla zal vroeg of laat iets moeten met het feit dat 

de winning van grondstoffen voor hun batterijen 

tot grote ecologische schade kan leiden elders in de 

wereld, om eens wat te noemen. Of als ze merken 

dat Tesla-klanten uitwijken naar alternatieven omdat 

het bedrijf te vaak negatief in het nieuws komt als 

werkgever – iets wat ook weer ten koste zal gaan 

van de impact die ze maken op de ‘E’. Het hangt 

allemaal samen, en in die 

zin zal de impact van het 

ESG-framework ook op de 

‘S’ en de ‘G’ de komende 

jaren zeker nog toenemen.”

Je gebruikte in de Tesla-case de woorden ‘radicale keuze voor 

zoveel mogelijk impact’. Maakt NPM Capital zelf ook een 

dergelijke keuze? 

“We hebben natuurlijk heel verschillende bedrijven in ons 

portfolio, met heel verschillende uitdagingen. Om die reden 

hebben we inderdaad een duidelijke keuze gemaakt: we 

focussen ons in eerste instantie op het terugdringen van de 

uitstoot van broeikasgassen. We weten al bijna een eeuw wat 

de effecten daarvan zijn en er valt niet omheen te draaien dat 

die uitstoot naar nul moet. Sterker nog, die moet eigenlijk 

negatief worden – ofwel voor een deel moeten we emissies 

uit het verleden uit de lucht halen. Bijkomend voordeel is 

dat uitstoot goed meetbaar is, wat helaas nog niet geldt voor 

alle ESG-doelstellingen. Klimaatverandering raakt al onze 

participaties, en dus willen we daar echte impact maken. 

Een aantal van onze participaties maakt nu nog gebruik 

van aggregaten op fossiele brandstoffen, maar die moeten 

eigenlijk zo snel mogelijk uitgefaseerd worden. De vraag is 

dan: wie komt het eerst met een goed werkend alternatief, 

bijvoorbeeld geëlektrificeerd of draaiend op waterstof? Een 

voorbeeld van zo’n bedrijf is Dieseko: hun heitechniek is 

per definitie al veel duurzamer dan die van de concurrentie, 

dat is al heel interessant. Maar als je dat ook nog eens 

klimaatneutraal kunt doen, dan ben je helemaal spekkoper. 

En dan kan dit wel eens dé nieuwe technologie zijn voor 

de volgende eeuw. Dat is in een ‘nutshell’ de impact die wij 

willen maken met ons portfolio, dat je dit soort nieuwe 

technologieën een kans biedt om heel groot te worden.”

Volgens de recent verschenen jaarlijkse Corporate Directors 

Survey van PwC hebben de meeste ondernemingsbesturen 

geen goed inzicht in de de ESG-risico’s of ESG-strategie van 

van hun bedrijven. Dat geldt in het bijzonder voor kleinere 

ondernemingen. Herken je dat beeld? 

“Dit gaat zeker niet op voor de bedrijven in het portfolio 

van NPM. Wel krijg ik geregeld terug: we zouden wel meer 

willen doen, maar het ontbreekt ons 

aan kennis en ‘doorzettingsmacht’. Dat 

geldt in het bijzonder voor de CFO, 

die hiermee als eerste te maken krijgt. 

Een CFO zou eigenlijk een Chief Value 

Officer moeten zijn, om voorbij de 

kortetermijnfinanciën te kunnen sturen. 

Brede waarde is de beste indicator voor 

de toekomst van het bedrijf. De eerste 

CVO’s in Nederland zijn overigens 

al aangesteld en het zullen er nog 

veel meer worden.”

Tot slot een gewetensvraag: je zei in het begin van dit 

gesprek dat je nog steeds optimistisch bent dat we de 

gevolgen van de klimaatverandering kunnen stoppen of 

mitigeren. Zeker vanuit de klimaatwetenschap worden de 

alarmistische geluiden echter steeds luider. Hoe ga jij daar 

mee om?

“Weet je: ik heb ooit Klassieke Talen gestudeerd, en daar 

leerden we over de mythe van Cassandra, de dochter van een 

Trojaanse koning. Zij werd door de god Apollo gezegend 

met het vermogen om de toekomst te kunnen voorspellen. 

Maar toen ze weigerde op zijn avances in te gaan, zette 

hij dit om in een vloek: ze kon nog steeds de toekomst 

voorspellen, maar niemand zou haar ooit geloven. Ik kan mij 

voorstellen dat veel klimaatwetenschappers zich inmiddels 

een soort Cassandra voelen, maar ik probeer daar zelf van 

weg te blijven. De komende tien, twintig jaar zullen we echt 

radicaal andere keuzes moeten gaan maken, maar ik zou dit 

vak niet gekozen hebben als ik zou denken dat we daartoe 

niet in staat zijn. Ik ben nog steeds optimistisch en geloof 

dat we als mensheid het schip nog kunnen keren vóórdat we 

de wal raken. Toen ik rond 2005 ronde tafels met ‘business 

leaders’ hielp organiseren, moest ik nog echt uitleggen wat 

klimaatverandering was en hoe dat ondernemingen kon gaan 

raken. Dat is in mijn relatief korte leven totaal veranderd: 

iedereen weet nu dat het vijf voor twaalf is. En de oorlog 

in Oekraïne heeft die ‘sense of urgency’ alleen nog maar 

geïntensiveerd. Je ziet het zelfs 

terug in de regelgeving die altijd 

een paar jaar achterloopt op de 

realiteit. Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar Europese 

initiatieven als de SFDR en CSRD (zie ook kader: ESG - Driver 

achter een breed palet aan nieuwe wet- en regelgeving 

– red.) hebben ervoor gezorgd dat iedere CFO van elke 

middelgrote onderneming in Europa zich een mening moet 

gaan vormen over de duurzaamheidsperformance van zijn of 

haar bedrijf, en daar ook een vorm van verantwoording over 

moet afleggen. Dat helpt enorm. Ik heb twintig jaar geleden 

besloten hier mijn werk van te maken, omdat ik geloof dat 

je uiteindelijk niet succesvol kunt zijn met je bedrijf als je 

het niet op een goede manier ‘runt’. Grote institutionele 

beleggers beschikken inmiddels over lijstjes waarop staat 

welke bedrijven het gaan halen en welke niet. Daar kunnen 

we lacherig over doen, maar dat is wel de realiteit. Dat onze 

participaties de boot missen, is iets dat we als NPM in elk 

geval proberen vóór te zijn. Sterker nog: we willen dat ze 

leiders zijn in hun markt, in lijn met onze purpose ‘Building 

better business together’ die we al jaren hebben.”

ESG
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driver achter een breed palet
aan nieuwe wet- en regelgeving
De ESG-lens dwingt ondernemingen zich te focussen op zaken die mogelijk niet direct tot uiting 
komen in de financiële resultaten, maar wel belangrijk zijn voor een gezonde toekomst van de 
onderneming. Waar afgelopen decennia vrijwel alle wetgeving gericht was op het in goede 
banen leiden van financiële waardecreatie (inclusief reporting), gebruiken de Europese en 
nationale wetgevers nu ESG als fundament voor tal van nieuwe regelingen die of al van kracht 
zijn, of de komende jaren van kracht worden. De belangrijkste daarvan zijn:

CSRD
In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
aan. De CSRD gaat ondernemingen in de nabije toekomst verplichten te rapporteren op (1) 
materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het 
bedrijf, zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s; (2) ecologische en 
sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en 
mensenrechtenschendingen in de keten. Er moet bovendien gerapporteerd worden in samenhang 
met de eigen strategie, in concrete KPI’s die ook ge-audit worden, waarbij duidelijk moet zijn in 
hoeverre het CO2-reductiepad in lijn is met het Akkoord van Parijs om klimaatneutraal te worden. 
Deze vereisten leveren een belangrijke bijdrage aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van 
duurzaamheidsverslagen.
De nieuwe richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom 
duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD gaat 
vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de NFRD, en vanaf 2025 voor 
alle ‘grote’ bedrijven (i.e. meer dan 250 medewerkers en/of meer dan 40 miljoen euro omzet 
per jaar en/of meer dan 20 miljoen euro op de balans). Voor kleinere bedrijven wordt nog 
gekeken naar een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is. 

De wet ingroeiquotum en streefcijfers
De wet ingroeiquotum en streefcijfers geldt sinds 1 januari 2022 en is min of meer geënt op het 
framework van de CSRD. Deze regeling heeft als doel heeft om de verhouding tussen vrouwen 
en mannen in de top en subtop (RvC, RvB, MT) evenwichtiger te maken, en heeft daarmee een 
directe relatie met zowel de ‘S’ als de ‘G’ van ESG. De nieuwe wet is vooral bekend om het 
quotum – ook bekend als het ‘vrouwenquotum’ of ‘diversiteitsquotum’ – maar bevat ook andere 
regelingen, waaronder een streefcijferregeling en transparantieverplichting voor de 5.000 ‘grote’ 
vennootschappen in Nederland. Deze vennootschappen moeten aan de SER rapporteren over 
de man-vrouwverhouding in de raad van bestuur (RvB), de raad van commissarissen (RvC) en de 
managementlaag. Ze moeten bovendien laten zien welke streefcijfers en bijbehorende plannen 
van aanpak ze hebben opgesteld om diversiteit in de (sub)top te vergroten. 

Pillar 2
Pillar 2 is een nieuwe fiscale regeling die zich richt op het bewerkstelligen van een wereldwijde 
harmonisatie van de (ondergrens)winstbelasting. Daarmee richt de regeling zich op de ‘G’ van 
de ESG-criteria - correcte belastingpraktijken en -strategie – maar ook wel op de ‘S’ (fair trade). 
Kern van de Pillar 2-regeling vormt een minimumniveau van belastingheffing van 15%, de ‘global 
minimum rate’. Dit minimumniveau vormt de ‘benchmark’ waartegen de in een land verschuldigde 
effectieve winstbelasting (‘effective tax rate’) wordt afgezet.

CSDD
CSDD staat voor Corporate Sustainability Due Diligence. Deze nieuw aangenomen richtlijn 
heeft tot doel duurzaam en verantwoord gedrag van bedrijven in de mondiale waardeketens te 
bevorderen. CSDD verplicht EU-ondernemingen om de negatieve gevolgen van hun activiteiten 
voor de mensenrechten (zoals kinderarbeid en uitbuiting van werknemers) en voor het milieu 
(zoals vervuiling en verlies van biodiversiteit) door de hele keten heen vast te stellen en waar 
nodig te voorkomen, te beëindigen of te beperken. Het is daarmee een EU-regeling die 
gerelateerd is aan alle drie de ESG-pijlers. CSDD gaat gelden voor alle EU-vennootschappen 
met beperkte aansprakelijkheid ‘van aanzienlijke omvang en economische macht’ (i.e. met meer 
dan 500 werknemers en een wereldwijde netto-omzet van meer dan 150 miljoen euro) en in 
een latere fase voor alle vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met meer dan 250 
werknemers en een netto-omzet van 40 miljoen euro of meer wereldwijd.

SFDR
Per 10 maart 2021 is de Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over 
duurzaamheid in de financiële sector van toepassing. Deze Verordening is beter bekend als de 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR beoogt de informatieverstrekking aan 
eindbeleggers te verbeteren over de effecten op duurzaamheid door (1) het beleggingsbeleid 
en (2) de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen. De SFDR bouwt voort op 
de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is 
gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen, en heeft 
dus een directe relatie met de ‘E’ van ESG. De SFDR is in principe van toepassing op alle 
financiëlemarktdeelnemers, waaronder banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, 
vermogensbeheerders (inclusief beheerders die onder het AIFMD-registratieregime vallen), en 
levensverzekeraars (voor zover zij verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten aanbieden). 
De SFDR is ook van toepassing op financieel adviseurs met drie of meer werknemers, die 
beleggingsadvies of advies met betrekking tot verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten 
verstrekken.

12
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Caspar de Haan en De Variabele:
samen maatschappelijk vastgoed
CO2-neutraal maken 

Op weg naar 
een nieuw 
waardesysteem
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In het voorjaar van 2022 nam NPM Capital 
een meerderheidsbelang in een nieuwe fusie-
organisatie van twee regionale familiebedrijven die 
actief zijn in het onderhoud en verduurzamen van 
maatschappelijk vastgoed. Directeur Cas de Haan 
van Caspar de Haan onderhoud & renovatie, en Joep 
Burghouts, Proceseigenaar Marktontwikkeling bij 
De Variabele, delen de ambitie om de portefeuilles 
van woningcorporaties en zorginstellingen uiterlijk 
in 2050 volledig CO2-neutraal te maken. En passant 
willen ze zichzelf opnieuw uitvinden: als duurzame 
landelijke speler én als verbindende kennispartner op 
het gebied van circulariteit en innovatie.

Op de website van Aedes, de Nederlandse 
vereniging van woningcorporaties, heeft de 
‘Routeplanner CO2-neutraal 2050’ inmiddels 
een prominente plek. Daaruit blijkt dat 
de sector streeft naar een CO2-neutrale 
energievoorziening van alle woningen in 
2050, bestaande én nieuw te bouwen. 
Zowel Caspar de Haan onderhoud & 
renovatie als De Variabele bedienen, elk 
in de eigen regio, een groot aantal van 
deze woningcorporaties. “Op dit moment 
kijken we samen met deze opdrachtgevers 
naar de verduurzaming van hun activa, 
rekening houdend met de cashflow en 
de investeringscapaciteit”, zegt directeur 

Cas de Haan. “We doen dit vanuit onze 
gezamenlijke groepsvisie, namelijk dat 
woningen er zijn om vandaag comfortabel 
in te leven en morgen waardevol door te 
geven.”

Aangezien Nederland bijna 2,4 miljoen 
corporatiewoningen telt, is voor de 
sector als geheel sprake van een 
immense en tegelijkertijd uiterst complexe 
verduurzamingsopgave. Dat maakt, zegt 
De Haan, dat zowel zijn bedrijf als De 
Variabele op dit moment bekijken hoe 
zij zich daar zo slim mogelijk op kunnen 
organiseren. 

Joep Burghouts, 
Proceseigenaar Marktontwikkeling
bij De Variabele 17
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‘Schaalgrootte wordt 
steeds belangrijker’

Proceseigenaar Joep Burghouts van 
De Variabele: “Het is aan ons om 
opdrachtgevers bewust te maken van de 
keuzes die ze maken, en dat betekent dat 
wij heel veel kennis in huis moeten hebben. 
Bijvoorbeeld over het duurzaam verwerken 
van afvalstromen (zie ook kader: Van afval 
naar waarde – red.), het hergebruiken 
van materialen of het kiezen van nieuwe 
materialen met een zo klein mogelijke 
ecologische 'footprint' die bij voorkeur 
circulair zijn in te zetten. Op al die issues 
willen we ons de komende jaren ontwikkelen 
als dé kennispartner bij uitstek van de 
corporatiesector.”

Daar komt nog bij, zegt De Haan, dat 
verduurzaming nauw samenhangt met 
de energietransitie als geheel, en dat is 
op zichzelf al een proces met veel haken 
en ogen. “Gewoon maar roepen dat we 
morgen naar 'all electric' huizen moeten is 
leuk, maar dat kan ons elektriciteitsnetwerk 
helemaal niet aan. Dat maakt dat je ondanks 
alle ambities soms moet kiezen voor    
suboptimale tussenoplossingen”, aldus 
De Haan. 

Bij het verduurzamen van woningen komt veel materiaal 
vrij, zoals dakpannen, isolatiemateriaal en kozijnen. 
Doorgaans sluiten bouwers hiervoor contracten af met 
afvalverwerkers, die de verschillende afvalstromen 
(laagwaardig) verwaarden. Zowel Caspar de Haan als 
De Variabele kijken nu naar andere mogelijkheden, 
zoals het (deels) hergebruiken van bouwmaterialen. 
De Haan: “Om een voorbeeld te noemen: op een 
standaard eengezinswoning liggen ongeveer duizend 
dakpannen. Als je een project hebt met 8000 woningen, 
komen er dus zo’n acht miljoen pannen vrij. Die kun 
je natuurlijk allemaal laten vergruizen tot steenslag 
voor de wegenbouw, maar je kunt ook met behulp van 
een drone eerst de dakvlakken inspecteren en kijken 
wat je nog kunt hergebruiken, om vervolgens daar je 
bouwlogistiek slim op in te richten. Veel dakpannen 
kunnen namelijk nog prima twintig jaar mee.”

Voordat NPM Capital in 2022 een belang nam in de nieuwe 
fusie-organisatie vond er een strenge screening plaats 
op de ESG-criteria (zie ook het interview met Erik Thijs 
Wedershoven op pag. 6 van deze editie). Hierover zegt De 
Haan: “In mijn optiek zit bij een familiebedrijf dat al meerdere 
generaties actief is, ESG als het ware ‘ingebakken’ in het dna. 
Familiebedrijven voelen zich doorgaans sterk verantwoordelijk 
voor een duurzame leefomgeving waarin ze opereren, hebben 
meer dan gemiddeld oog voor de ‘sociale’ aspecten binnen de 
onderneming. En kunnen ook niet zonder goede governance, 
want anders kun je het bedrijf niet netjes overdragen aan de 
volgende generatie. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er ten 
aanzien van die aspecten altijd zaken te verbeteren zijn. Zo 
maken we op dit moment stappen in het verder verduurzamen 
van de eigen organisatie, onder meer door het elektrificeren 
van ons wagenpark, het CO2-neutraal maken van onze eigen 
kantoren met zonnepanelen en warmtepompen, en het inkopen 
van groene stroom. Daarnaast ondersteunt NPM Capital ons 
bij het inrichten van een Raad van Commissarissen (RvC), 
om op die manier een verdere professionaliseringsslag te 
maken op het terrein van de governance en de uitvoering 
van onze meerjarenstrategie. Ik ondersteun dat van harte, 
want familiebedrijven zijn van nature niet zo geneigd om 
verschillende meningen te verzamelen en uitgedaagd te 
worden op de keuzes die gemaakt worden op zondagochtend 
aan de ontbijttafel. En dat is wel van belang voor goede 
besluitvorming en om te voorkomen dat we onze stip op de 
horizon uit het oog verliezen.”

Vooruitdenkers
Feit is dat het voor een 'standalone' 
regionale speler in het kleine en middelgrote 
bedrijfsleven erg lastig is om tegelijkertijd 
verduurzaming te organiseren, en ook nog 
eens nieuwe, innovatieve technieken te 
scouten, ontwikkelen en implementeren. 
Daarom hebben Caspar de Haan en De 
Variabele in 2022 de handen in elkaar 
geslagen en besloten om samen verder 
te groeien (zie ook kader: Buy & build 
– red.). De Haan: “Schaalgrootte wordt 
steeds belangrijker, want dan krijg je meer 
investeringscapaciteit. Daarnaast zullen we, 
meer nog dan nu, met meerdere partijen 
gaan samenwerken en innovaties op diverse 
fronten slim moeten combineren. Dat lukt 
beter vanuit een landelijke agenda dan 
lokaal of regionaal.”

Burghouts voegt daaraan toe: “We willen 
graag op tactisch niveau meedenken met 
opdrachtgevers bij langdurige projecten. 
Om dat te kunnen moeten we leren van 
andere sectoren, branches, onderwijs 
en instellingen, en van ontwikkelingen en 
innovaties in de IT, technologie en data 
verbinden met onze vraagstukken en 
uitdagingen. Als landelijke speler komen 
we sneller in contact met ‘vooruitdenkers’ 
vanuit deze sectoren en dat brengt ons en 
onze opdrachtgevers verder.”

Tegelijkertijd willen De Haan en Burghouts 
ook zelf een voortrekkersrol spelen, 
bijvoorbeeld bij het inzetten van ‘biobased’ 
bouwmaterialen. De Haan: “We werken 
daar volgens de principes van The Natural 
Step, een internationaal raamwerk voor 
duurzame ontwikkeling. Dat heeft er 
onder meer toe geleid dat we hun ‘rode 
lijst’ met materialen en grondstoffen die 
ecologisch schadelijk zijn op dit moment 
herschrijven. Wij vervangen die door 

een lijst van ‘groene materialen’, ofwel 
materialen die niet alleen een interessante 
ecologische 'footprint' hebben, maar ook 
betaalbaar zijn en voldoen aan onze eisen 
qua technische levensduur. Zo willen we het 
onze organisatie en onze opdrachtgevers 
gemakkelijk maken om dag in, dag uit de 
juiste keuzes te maken.” 

19

ESG ‘ingebakken’ in
dna familiebedrijven

Van afval naar waarde
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Onontgonnen 
terrein 
Op de vraag of iedere (potentiële) 
opdrachtgever ook bereid is om een 
eventuele meerprijs voor die ‘juiste keuze’ 
te betalen zegt De Haan: “Wij zijn van 
mening dat we met zijn allen naar een nieuw 
waardesysteem moeten toegroeien. Dat is 
nog een beetje onontgonnen terrein, omdat 
bijvoorbeeld ecologische schade op de 
langere termijn zich lastiger objectief laat 
meten en sprake is van veel variabelen. Het 
grote risico is dat je alles aan de voorkant 
gaat ‘dichtrekenen’ en daardoor nieuwe 
materialen en technieken geen kans geeft 
als duurzaam alternatief, omdat ze mogelijk 
initieel wat duurder zijn. Gelukkig zijn de 
meeste corporatiebesturen echt wel bereid 
het goede te doen en delen ze vaker wel 
dan niet onze overtuiging dat het inzetten 
van ‘biobased’ of circulaire materialen op de 
lange duur een betere waarde creëert.”

Cas de Haan,
Directeur van Caspar de Haan 
onderhoud & renovatie

Anna Sleddering, Senior
Investment Manager bij 
NPM Capital

Portret

De fusie-organisatie Caspar de Haan/De Variabele 
wil binnen nu en vijf jaar uitgroeien tot marktleider 
in Nederland op het gebied van verduurzaming 
en onderhoud van bestaande woningen, met een 
omzetdoelstelling van meer dan 500 miljoen euro 
in 2027. Dit moet deels worden gerealiseerd door 
organische groei, deels door het aansluiten van 
gelijkwaardige (familie)bedrijven die nu actief zijn in 
vooral het westen van Nederland en de grote steden 
(Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam). De 
Haan: “We zijn actief op zoek naar nieuwe regionale 
fusiepartners met de juiste ‘cultural fit’. Zo hebben 
we onlangs branchegenoot Rendon overgenomen. 
Wel zullen we ook in de toekomst actief blijven 
onder de eigen bedrijfsnamen, en met een focus 
op de eigen regio’s. Zowel Caspar de Haan als De 
Variabele zijn namelijk sterke merken waar mensen 
graag voor willen werken. En dat is in deze krappe 

arbeidsmarkt een niet te onderschatten 
voordeel.”

Anna Sleddering, Senior Investment Manager 
bij NPM, zegt: “Caspar de Haan en De 
Variabele vormen een sterke combinatie 
om de verduurzaming van de woningen van 
opdrachtgevers te realiseren met innovatieve 
oplossingen. Nu nog regionaal, maar zeker 
met de ambitie om een nationale speler 
te worden. Beide bedrijven hebben in hun 
eigen regio een sterke naam en hebben in 
de afgelopen jaren een hoge autonome groei 
gerealiseerd. Wij zijn er trots op dat we als 
aandeelhouder en partner van deze twee 
familiebedrijven de strategie gaan uitvoeren 
om verder te groeien.”

2120
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Hoeveel wet- en regelgeving er ook over het bedrijfsleven 
wordt uitgestort, aan het eind van de dag is het de integriteit 
van het leiderschap dat bepaalt hoe medewerkers, klanten, 
partners, aandeelhouders en uiteindelijk de maatschappij 
een organisatie waarderen. Frank Peters, expert in 
reputatiemanagement en crisiscommunicatie en auteur van de 
boeken ‘Het juiste doen als niemand kijkt’ en ‘Van winst naar 
waarde’ schoof aan bij Engbert Verkoren, CEO van Conclusion. 
Een gesprek tussen twee gelijkgestemden aan de hand van vijf 
steekwoorden.

EEN MOREEL KOMPAS

23

Het gesprek

1Peters: “Ik las op jullie website 
dat Conclusion zich als 
IT-dienstverlener onderscheidt 
door verantwoordelijkheid te 
nemen voor maatschappij- en 
missiekritieke bedrijfsprocessen 
en systemen van klanten. Hoe ver 
reikt die verantwoordelijkheid?”

Verkoren: “Ik zou zeggen: 
behoorlijk ver. Zoals ik ernaar 
kijk is de verantwoordelijkheid 
die wij nemen tweeledig. Eén: 
we committeren ons aan harde 
resultaten die aantoonbaar van 
waarde zijn voor de primaire 
doelstelling van de klant, of dat 
nu een publieke of een private 
organisatie is. Dat gaat dus verder 
dan ‘we komen ons IT-trucje doen’ 
of een ‘inspanningsverplichting’ 

of een ‘advies’. Wat wij doen 
is niet vrijblijvend. En twee: we 
voelen ons verantwoordelijk voor 
de maatschappelijke relevantie 
en het maatschappelijk belang 
van wat we doen. Dat uit 
zich onder meer in de klanten 
waarvoor we willen werken. 
En dat zijn veelal organisaties 
in de zorg, in het openbaar 
vervoer, maar ook pensioen- 
en vermogensbeheerders. 
We hebben bijvoorbeeld een 
gezamenlijk data-analyse-
platform voor alle academische 
ziekenhuizen gebouwd. Dat leidt 
indirect tot betere patiëntenzorg 
in Nederland, en dat drijft ons om 
daar actief in te zijn. Noem het 
de verantwoordelijkheid om de 
wereld een stukje beter te maken.”

Verantwoordelijkheid
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WIE IS FRANK PETERS?
Frank Peters studeerde economie/recht aan de HEAO en corporate communicatie aan de Erasmus Universiteit.
Hij is oprichter en eigenaar van VIRTUS Communications, een boetiekbureau gespecialiseerd in reputatiemanagement 
en crisiscommunicatie. Daarvoor werkte hij bijna 19 jaar bij Porter Novelli Nederland, eerst als Managing Partner en de 
laatste vijf jaar als Managing Director. Peters is tevens auteur van diverse boeken, docent bij diverse universiteiten en 
business schools, en een frequente blogger op Adformatie.nl.
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Het gesprek

Peters: “Je zegt: we committeren 
aan harde resultaten die 
aantoonbaar van waarde zijn 
voor de primaire doelstelling 
van de klant. Daar lijken me 
reputatie-technisch wel risico’s aan 
verbonden. Wat als er een keer 
iets niet goed gaat door een fout 
van jullie kant?”

“Dat gebeurt. Gelukkig maar 
zelden, maar het gebeurt. 
Afgelopen jaar was er sprake 
van een escalatie bij een grote 
klant en toen hebben we direct 
contact gezocht, ook ikzelf met de 
CFO, onze verantwoordelijkheid 
erkend en aangegeven dat we 
het niet goed gedaan hadden. Dit 
zijn de momenten dat je moreel 
leiderschap moet tonen en daar 
is onderdeel van dat je er eerlijk 
voor uitkomt dat er fouten zijn 
gemaakt en daar niet omheen 
probeert te draaien. En dat je 
bereid bent om, opnieuw, je 
verantwoordelijkheid te nemen 
en jouw deel van de oplossing te 
leveren. Ik denk dat onze reputatie 
bij deze opdrachtgever daardoor 
uiteindelijk geen echte schade 
heeft opgelopen.”

Peters: “Ik zeg altijd: ieder issue 
is uiteindelijk een kans. Als je 
opstaat en leiderschap toont kom 
je er alleen maar sterker uit - daar 
is veel onderzoek naar gedaan. 
Maar ik vraag uit beroepsmatige 
nieuwsgierigheid toch nog even 
door: wat doet Conclusion als 
een klant in het kader van die 
‘primaire doelstelling’ iets vraagt 
dat niet strookt niet met jullie 
eigen normen en waarden?

Verkoren: “Interessante vraag. 
Dat begint eigenlijk al met: voor 
wie wil je werken en voor wie 
niet? Natuurlijk zijn er de 'usual 
suspects' waarvoor we niet snel 
aan de slag zullen gaan, zoals 
de wapen- of tabaksindustrie. 
Maar er is natuurlijk wel een 
grijs gebied – zeg je ook nee 
tegen een fabrikant van sterke 
drank? Hetzelfde geldt voor de 
technologieën die we inzetten. 
Ja, we kunnen allerlei data 
verzamelen van bezoekers van 
websites, en ja, we kunnen prima 
gezichtsherkenning-software 
ontwikkelen. Technieken die ‘for 
good’ zijn in te zetten maar waar 
je ook heel nare dingen mee kunt 
doen. We hebben het nog niet 
bij de hand gehad, maar ik denk 
dat we wel het gesprek zouden 
aangaan als een opdracht die ons 
niet aanstaat, niet integer lijkt, of 
in potentie misbruikt kan worden 
voor niet-integer gedrag. En wat 

in een afwijzing zou kunnen 
resulteren.”

Peters: “Eigenlijk zou je iedere 
opdracht moeten vertalen in een 
morele afweging. Ofwel: wat 
is heel concreet de vraag die 
voorligt, welke stakeholders raakt 
die vraag, en welke belangen, 
waarden en normen worden 
mogelijk geraakt door die vraag? 
Om op basis daarvan een besluit 
te nemen waarover je in volledige 
openheid kunt communiceren, 
ook binnen je eigen organisatie. 
Reputatie bestaat uit twee 
pijlers. Aan de ene kant moet je 
brede waarde creëren voor al 
je stakeholders, dus niet alleen 
voor je aandeelhouders. En aan 
de andere kant heb je moreel 
leiderschap, dat inhoudt dat je bij 
ieder besluit wat je neemt verder 
gaat dan wat wet- en regelgeving 
voorschrijft, en rekening houdt 
met de belangen, waarden en 
normen van al je stakeholders. Die 
waardecreatie is de ‘bouwende’ 
kant van reputatiemanagement 
en het moreel leiderschap is de 
‘beschermende’ kant ervan.”

Verkoren: “Ik las ook dat je ergens 
schrijft: we zijn opgeschoven van 
de oude maatstaf – voldoen we 
aan wet- en regelgeving – naar 
een nieuwe maatstaf, namelijk 
voldoen we aan de verwachtingen 
van de samenleving.”

Reputatie
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WIE IS ENGBERT VERKOREN?
Engbert Verkoren studeerde Informatica aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde later 
nog een voltijds MBA-opleiding aan INSEAD. Hij begon zijn carrière als consultant bij Pink 
Elephant waar hij aansluitend senior manager en directiesecretaris werd. Hij werkte daarna in 
diverse CFO/COO/CEO-rollen voor Getronics PinkRoccade en Capgemini, op het laatst als 
Corporate Vice President van Capgemini SA. In 2012 stapte Verkoren over naar Conclusion, 
waar hij als CEO leiding geeft aan een ecosysteem van 28 bedrijven met totaal ruim 2700 
medewerkers. Daarnaast is Verkoren lid van de raad van commissarissen van Nationale 
Goede Doelen Loterijen NV en van de RET. Hij geldt als een enthousiaste, creatieve mens- 
en resultaatgerichte ondernemer en bestuurder met een bijzondere interesse voor zowel 
bestaande als nieuwe technologie en duurzaamheid.
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3Purpose

Peters: “Correct, in mijn visie 
is dat de nieuwe toetssteen 
geworden. Met als overtuigend 
voorbeeld de steunaanvraag bij 
de overheid van Booking.com 
in de coronaperiode. Binnen de 
geldende wet- en regelgeving 
was die aanvraag mogelijk, maar 
het feit dat ze het deden kort na 
het boeken van een recordwinst 
en het uitkeren van forse 
dividenden werd breed gezien 
als moreel verwerpelijk. Wat mij 
tot de volgende vraag brengt: 
hebben jullie als organisatie een 
uitgeschreven purpose, en
waarden en normen die je ook
tot leven brengt?”

Verkoren: “Ja en nee. Conclusion 
is een ecosysteem van IT- 
en business georiënteerde 
bedrijven die zowel specifieke 
deeloplossingen aanbieden, 
als elkaar aanvullen op het 
brede domein van digitale 
transformatie en ‘digital process’ 
outsourcing. Wat al onze 
bedrijven gezamenlijk verbindt 
is toch die eerdergenoemde 
focus op maatschappelijke 
relevantie, onze commitment 
aan harde resultaten, en ook  
aandacht voor duurzaamheid als 
langetermijnopdracht. Maar op 
het niveau van het formuleren van 
een purpose moet je eerder naar 
de specifieke bedrijven kijken.”

Peters: “Ik vraag dit omdat met 
name technologische bedrijven 
vooral vanuit zichzelf denken of 
vanuit hun eigen aanbod van 
producten en diensten. Terwijl 
je een purpose van buiten naar 
binnen moet formuleren: ze moet 
weergeven wat je wilt betekenen 
voor degenen voor wie je er 
bent. Jouw voorbeeld van dat 
data-analyse-platform voor de 
academische ziekenhuizen 
past daar heel goed in, want 
dat bedrijf heeft kennelijk als 
purpose bij te dragen aan betere 
patiëntenzorg in Nederland.”

Verkoren: “Ik denk dat wij in 
dat opzicht toch wel verschillen 
van doorsnee technologische 
bedrijven, juist vanwege die 
gevoelde maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Voor mijn 
gevoel zitten we aan de goede 
kant van streep, omdat digitale 
transformatie wellicht ook deels 
een oplossing kan vormen 
voor de veelheid aan crises 
waar de wereld op dit moment 
mee wordt geconfronteerd. 
Of het nu arbeidsmarktkrapte, 
energietransitie of sociale 
ongelijkheid is, op allerlei 
manieren kun je digitalisering 
inzetten om die problemen te 
verminderen of op te lossen.
Maar ik begrijp je punt, als 
je te veel vanuit je eigen 

motivatie en eigen commerciële 
belangen opereert doe je andere 
stakeholders al gauw tekort. 
Vandaar dat ik bij presentaties 
altijd spreek over brede 
waardecreatie: waarde voor onze 
klanten, voor onze medewerkers, 
voor de maatschappij, voor 
onze partners én voor onze 
aandeelhouders. Met NPM 
Capital hebben we gelukkig een 
aandeelhouder aan boord die ons 
die ruimte geeft, en ons hier ook 
om waardeert.”
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Peters: ‘Doen jullie dat ook in 
samenspraak met stakeholders? 
Onder de G van ESG valt 
namelijk ook stakeholder-
engagement, en daar zul je 
straks ook over moeten gaan 
rapporteren.”

Verkoren: “We doen dit sowieso 
in samenspraak met onze 
medewerkers. Zo hebben we 
een tijd geleden een aantal 
klankbordgroepen georganiseerd 
op het thema diversiteit en 
inclusiviteit. Maar we werken 
ook samen met maatschappelijke 
organisaties – ‘as we speak’ met 
een tweetal stichtingen die we 
ondersteunen met het omscholen 
en aan het werk helpen van 
statushouders.”

Peters: “Wat mij opvalt is dat 
veel organisaties ESG en CSRD 
beschouwen als een soort 
administratief-technische dossiers, 
terwijl het in feite heel intrinsiek 
gedreven is – of op zijn minst zou 
moeten zijn. Het gaat om zaken 
die van binnenuit de organisatie 
en van binnenuit de mensen 
moeten komen. Wat dat betreft is 
er nog een enorme weg te gaan 
voor veel bedrijven.”  

Verkoren: “Eens. Bij ons was het, 
denk ik, altijd al iets dat ons dreef, 
en we zijn het naderhand gaan 
omschrijven in het taalgebruik dat 
daar tegenwoordig bij hoort.”

Peters: “Andersom kan het 
ook niet werken, in mijn ogen. 
Ik vergelijk het wel eens met 
de bedrijfscultuur. Er zijn veel 
bedrijven die elke paar jaar 
nieuwe kernwaarden bedenken. 
Dan is het weer innovatie, 
dan weer kwaliteit, en op dit 
moment zie je vooral integriteit 
als populaire kernwaarde. 
Maar het probleem is dat dat 
soort van bovenaf opgelegde 
kernwaarden nergens in de 
organisatie geïnternaliseerd 
zijn. Terwijl het andersom zou 
moeten zijn: kernwaarden moeten 
eigenlijk uit je organisatie komen, 

die moet je ophalen in wat 
organisatiefilosoof Rob van Es 
de ‘onderstroom’ noemt: emoties 
en associaties die niet snel aan 
de oppervlakte komen, maar wel 
een grote invloed hebben op hoe 
mensen in organisaties reageren 
op veranderingen. Je hebt wel 
iets van een ‘bovenstroom’ 
nodig, structuren die je ook moet 
organiseren. Maar uiteindelijk 
is dat een papieren tijger en is 
het gedrag in de organisatie 
bepalend.”

Verkoren: “Mijn ervaring is 
dat je van alles in systemen en 
structuren kunt beleggen en die 
kunt proberen te handhaven op 
basis van discipline, maar als die 
niet aansluiten bij het natuurlijk 
gedrag in de organisatie, er 
uiteindelijk niets van terechtkomt.”

‘Wat verwacht de maatschappij?
Dat is de nieuwe toetssteen’

4Kernwaarden

Peters: “Ander onderwerp dat 
niet onbesproken mag blijven: is 
Conclusion al bezig met CSRD en 
ESG? En zo ja, hoe doen jullie dat 
in de praktijk?

Verkoren: “Zeker. We doen 
dat overigens vanuit een drietal 
Sustainable Development Goals 
die goed aansluiten bij onze 
organisatie en onze ambities: 
goede gezondheid en welzijn 
(SDG3 – red.), industrie, 
infrastructuur en innovatie (SDG9 
– red.) en klimaatactie (SDG13 
– red.). Op dit moment bouwen 
we samen met klanten aan een 
aantal nieuwe proposities om 
hen te helpen zelf duurzamer 
te worden. Omdat we een 
ecosysteem zijn kunnen we dat 
multidisciplinair aanpakken, 
dus zowel vanuit de menskant 
als vanuit de technologische 
kant. Tegelijkertijd zijn we 
natuurlijk ook zelf gebruiker: 
we consumeren producten en 
materialen, veroorzaken afval en 
emissies. Ook daar hebben
we de afgelopen jaren, onder de 
vlag van het interne programma 
Conclusion Cares, stappen 
gezet. We hebben inmiddels 
drie medewerkers in dienst die 
deze kar trekken en de nodige 
kennis en kunde leveren aan de 
organisatie.” 

Peters: “Op gebied van integriteit 
heb je twee strategieën: naleving 
en stimulering. Ik geloof het meest 
in stimuleren, in plaats van het 
voortdurend uitdelen van gele 
en rode kaarten. Goede leiders 
stimuleren en faciliteren, vertonen 
het goede voorbeeldgedrag en 
verankeren dat gedrag ook in 
de lijn. En daar hoort ook het 
gesprek over het goede doen 
als niemand kijkt. Als een direct 
leidinggevende elke week een 
pak kopieerpapier mee naar huis 
neemt, dan is dat de norm die op 
die afdeling geldt.”
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Het gesprek
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5Leiderschap

Verkoren: “Het issue leiderschap 
intrigeert mij bovenmatig, 
omdat ik in het verleden in 
gesprekken met headhunters 
wel eens ben getypeerd als ‘niet 
resultaatgedreven genoeg’ of 
‘onvoldoende directief’. Anders 
gezegd: ik was te aardig, 
dacht men. Bij mijn komst naar 
Conclusion heb ik gezegd: wij 
gaan bewijzen dat je een bedrijf 
ook op een andere manier kunt 
leiden. Dat je heel succesvol 
en scherp kunt zijn, terwijl je 
ook hartelijk en warm bent. Ik 
denk dat we dat inmiddels ook 
bewezen hebben.”

Peters: “Nou, dan zit je goed 
want de nieuwe succesfactoren 
voor modern leiderschap zijn juist 
dat je vergevingsgezind moet 
zijn, dat je integer en empathisch 
bent. Uit onderzoek door Harvard 
blijkt dat het ook ontzettend 
belangrijk is dat je bereid bent om 
je besluiten uit te leggen en bereid 
bent om stakeholderrelaties aan te 
gaan.”

Verkoren: “Ik kan het niet anders. 
Ben er wel eens op aangesproken 
dat het anders zou moeten, 
maar het past niet bij mij. En 
ik heb mij in het verleden bij 
andere werkgevers ook wel 
afgevraagd hoe het kon dat men 

in de top geregeld heel stoere en 
daadkrachtige besluiten nam, om 
vervolgens te accepteren dat het 
hele bedrijf er uiteindelijk niets 
mee heeft gedaan. Dan loop ik 
liever een paar weken langer door 
het hele bedrijf om gesprekken 
te voeren, vragen te stellen, 
eventueel nog aanpassingen door 
te voeren om daarna een besluit 
te nemen dat ook daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd. En als dat 
dan ‘niet krachtdadig’ heet, 
dan is dat maar zo. Want het is 
op die manier wél een blijvend 
duurzaam besluit geworden.” 

Peters: “Dat is extreem belangrijk. 
Als je een besluit genomen hebt 
moet je bereid zijn het zélf te 
gaan uitleggen. Dan moet je het 
niet de lijn ingooien, wat in de 
meeste bedrijven gebeurt, waarna 
de managers het mogen gaan 
uitleggen aan de teams. Als je 
kunt uitleggen waarom je een 
besluit genomen hebt, heb je al de 
helft van de acceptatie gewonnen. 
En het is nog krachtiger als je 
tegelijkertijd de pijn verzacht door 
te laten zien dat je snapt welke 
belangen van andere stakeholders 
door jouw besluit worden 
aangetast en dat je helpt om die 
pijn te verzachten.”

Volgens Frank Peters doen bedrijven en organisaties er verstandig aan hun aandacht te verleggen van winst voor de 
aandeelhouders naar waarde voor alle stakeholders. Maar dat laatste lukt alleen als dat (brede) veld van stakeholders éérst 
goed in beeld wordt gebracht. Veel grote organisaties gebruiken hiervoor het klassieke Stakeholder Salience Model, dat 
zeven typen stakeholders beschrijft op basis van een drietal kenmerken: macht, legitimiteit en urgentie. Hoe hoger een 
stakeholder ‘scoort’ op deze drie aspecten, hoe prominenter de stakeholder (aanwezig) is voor de organisatie.

Bij macht gaat het om de macht die de stakeholder heeft om de organisaties (of het denken over) de organisatie te 
beïnvloeden. Bij legitimiteit gaat het om de vraag in hoeverre de acties die een stakeholder uitvoert correct of wenselijk zijn 
binnen de organisatie. Bij urgentie, tot slot, gaat het om de vraag in hoeverre de uitkomst van een besluit van belang is voor 
de stakeholder en welke tijdsdruk hiermee is gemoeid.

Aan de ‘buitenzijde’ van het model staan de ‘latente’ stakeholders. Zij bezitten slechts één van de genoemde kenmerken, 
wat inhoudt dat hun belang minder zwaar hoeft worden meegewogen. Voorbeelden: een ministerie of overheidsinstantie 
(wel macht, maar doorgaans geen directe urgentie om te acteren); een vrijwilligersorganisatie (wel legitimiteit, maar geen 
macht); of een notoire klager (wel urgentie, maar geen legitimiteit en macht).

Stakeholders met twee van de drie kenmerken worden aangemerkt als respectievelijk ‘dominant’, ‘gevaarlijk’ of 
‘afhankelijk’. ‘Dominant’ is bijvoorbeeld een OR, die zowel over macht als over legitimiteit beschikt (maar meestal geen 
urgente eisen heeft). ‘Gevaarlijk’ kan bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie of een patiëntenvereniging zijn: zij 
combineren vaak een zekere (media)macht en urgentie (maar scoren laag op legitimiteit, waardoor het toch niet altijd 
noodzakelijk is om aan hun claim te voldoen). ‘Afhankelijk’ is de stakeholder die een urgente en legitieme eis heeft, maar 
geen macht – denk aan lokale afdeling van een natuurbeschermingsorganisatie. Zo’n stakeholder kan echter ‘gevaarlijk’ 
worden als deze de moederorganisatie weet te mobiliseren om druk uit te oefenen op de organisatie.

STAKEHOLDERMANAGEMENT: GRIP OP 
TOEKOMSTIGE WAARDECREATIE

Stakeholders die aan alle kenmerken 
voldoen worden ultieme stakeholders 
genoemd: zij beschikken zowel over 
macht als over een legitieme en 
urgente claim. Vanzelfsprekend zijn 
dit de allerbelangrijkste stakeholders 
om het gesprek mee aan te gaan.
Te denken valt bijvoorbeeld aan 
het medisch stafbestuur in een 
ziekenhuis.

Ten slotte is er nog de non-
stakeholder. Dat zijn de stakeholders 
die aan geen van de drie aspecten 
voldoen en met wie je in theorie dus 
feitelijk ook niet direct rekening hoeft 
te houden. De aandacht voor deze 
stakeholdergroep kan beperkt zijn.
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Jakarta
The Capital of ... klimaatimpact 

Locatie, locatie, locatie. Wat een mantra is van menig makelaar, 
geldt ook voor steden: wáár ze liggen is van enorme invloed op hun 
ontwikkeling. Een goed voorbeeld hiervan is de Indonesische 
hoofdstad Jakarta, die is gelegen op een alluviale laagvlakte 
(ontstaan door afzetting van sediment – red.) waar maar liefst dertien 
rivieren doorheen stromen. Daarbij ligt veertig procent van deze 
uitgestrekte stad met meer dan 30 miljoen inwoners onder de 
zeespiegel. Zowel de aanwezigheid van zoveel rivieren die de neiging 
hebben in het moessonseizoen buiten hun oevers te treden, als de 
ligging aan de Baai van Jakarta in het noorden maken de stad 
bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering. Die kwetsbaarheid 
wordt nog eens versterkt door menselijk ingrijpen: decennialange 
illegale onttrekking van grondwater - zowel door bedrijven als door 
de bevolking - heeft bodemverzakkingen veroorzaakt, waardoor 
sommige delen van Noord-Jakarta de afgelopen twintig jaar vier 
meter zijn gezakt. En 'last but not least' is de stad in het verleden 
veel te snel gegroeid, waardoor de stedelijke infrastructuur op veel 
plekken is achtergebleven. Dat heeft geleid tot tal van ‘informele’ 
stadswijken – ook wel Kampungs – die rond de kust zijn ontstaan en 
die het meest kwetsbaar zijn voor overstromingen.

Hoewel rijkelijk aan de late kant onderneemt het stadsbestuur van 
Jakarta inmiddels op meerdere fronten actie. Na massale 
overstromingen in 2013 vond een grootschalige renovatie van de 
rivieren, reservoirs en overstromingskanalen van de stad plaats, 
waarbij afval en puin werden verwijderd in een poging het systeem 
te ontstoppen. Ook heeft de stad zich ertoe verbonden om tussen nu 
en 2030 ruim 650 km2 groene open ruimte in de stad aan te leggen, 
zowel om de volksgezondheid te verbeteren als om de duur van 
overstromingen terug te dringen (groene zones kunnen veel meer 
water opnemen dan bebouwde omgevingen).  

De stad is bovendien aangesloten bij C40, een netwerk van steden 
over de hele wereld die samenwerken aan impactvolle 
klimaatmaatregelen. Als onderdeel hiervan werkt Jakarta aan de 
vergroening van zijn vervoerssysteem; doel is onder meer om alle 
stadsbussen tegen 2030 geëlektrificeerd te hebben. Ook de dreiging 
vanaf zee wordt aangepakt: een Nederlands consortium heeft een 
integraal ‘coastal development plan’ ontwikkeld om de stad 
‘waterveilig’ te maken voor overstromingen aan de kust. Het plan 
omvat een integrale visie en planuitwerking om de kustverdediging 
en het waterbeheer te verbeteren, gecombineerd met stedelijke 
ontwikkeling. Centraal in het plan staat de combinatie van 
landaanwinning, de aanleg van een ringweg én de aanleg van een 
zeedijk een aantal kilometers vanaf de kust, waarmee Noord-Jakarta 
de komende decennia kan worden beschermd.
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Op zijn visitekaartje prijkt de titel 
Quality Manager, en dat klinkt als een 
functie waarvan er in Nederland vele 
tienduizenden bestaan. In werkelijkheid 
is zijn baan uniek, in die zin dat hij die 
eigenhandig heeft uitgevonden. Capital 
Magazine sprak met Bart Overeijnder, de 
spits, linksvoor, rechtsachter én vliegende 
keep van trapliftenfabrikant Otolift. “Ik 
kan hier op elke afdeling invallen en dan 
hebben ze moeite me bij te houden.”

TRAPLIFT
TALENT

Bestaat er zoiets als talent 
voor trapliften? Dat lijkt 
onwaarschijnlijk – maar toch. 
Als Bart Overeijnder in 2015 als 
productiemedewerker begint 
bij Otolift in Bergambacht, valt 
hij vanaf dag één in positieve 
zin op. Al na twee weken staat 
hij zelf nieuwe medewerkers in 
te werken, en na drie maanden 
wordt hij gepolst voor een 
kantoorfunctie als spareparts 
coördinator. “Ok, ik had al een 
opleiding als sportinstructeur 
gevolgd en daarna een periode 

met zwaar gehandicapten 
gewerkt in de zorg, dus qua 
werkbagage bracht ik misschien 
wat meer mee dan gemiddeld”, 
zegt Overeijnder. “Bovendien was 
mijn Engels goed, omdat ik net 
een reis van achttien maanden 
door Australië en Nieuw-Zeeland 
had gemaakt. Zodoende heb ik 
maar kort op de vloer gestaan. 
Overigens lang genoeg om 
te zien dat er behoorlijk wat 
fout ging in het toenmalige 
productieproces.”

Frontsoldaten

34
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spareparts coördinator inefficiënt 
vond om keer op keer de 
negencijferige onderdeel-codes 
op te zoeken in de catalogus, 
leerde hij de codes uit zijn 
hoofd van ruim duizend(!) 
onderdelen die Otolift verwerkt. 
Lachend: “Daar heb ik tot op 
de dag van heden plezier van, 
want als iemand mij vraagt 
of ik weet waar een bepaald 
onderdeel ligt dan kan ik dat 

Als spareparts coördinator 
wordt Overeijnder direct 
verantwoordelijk voor het 
oplossen van die problemen. 
“Bij mij kwamen alle klachten 
binnen van klanten wereldwijd: 
dit onderdeel ontbreekt, 
dat onderdeel is incompleet 
of beschadigd, enzovoorts, 
enzovoorts. Omdat er destijds 
geen kwaliteitsmanager was, 
ben ik dat naar mij toe gaan 
trekken en ging ik steeds vaker 
de vloer op om te achterhalen 
waaróm dingen verkeerd 
gingen. Zodoende kreeg ik een 
steeds beter beeld van wáár in 
het proces er verbeteringen 
mogelijk en nodig waren, en 
hoe we klachten structureel 
konden oplossen in plaats van 
aan symptoombestrijding te 
doen. Dat heeft er uiteindelijk 
in geresulteerd dat ik door het 
MT werd benoemd tot Quality 
Manager.” 

Tekenend voor Overeijnder is 
zijn neiging om tot het gaatje 
te gaan. Omdat hij het als 

Frontsoldaten

Bart Overeijnder,
Quality Manager bij Otolift

op schapniveau nauwkeurig 
aanwijzen.” Met eenzelfde focus 
stortte Overeijnder zich op de 
automatisering van de fabriek 
in Bergambacht, die Otolift in 
2016 in gang zette. “Ik heb geen 
technische achtergrond, dus 
ik heb me alle kennis over de 
verschillende onderdelen van het 
productieproces zelf bijgebracht. 
Er zit hier natuurlijk heel veel 
kennis bij de afdeling R&D, onze 

Productie Manager en niet te 
vergeten bij de MT-leden (Alex 
Ooms als directeur productie, 
André Ooms als commerciële 
man en Jan Otto Ooms 
verantwoordelijk voor techniek – 
red.). Bij hen kon ik altijd terecht 
met vragen. Maar verder is het 
vooral een kwestie van doen, 
fouten maken, daarvan leren en 
uiteindelijk kom je er wel.”

Mijn Streven
iS oM Mezelf ooit 

overbodig te Maken
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zeer innovatief 
Otolift staat bekend als zeer 
innovatief. Het maakte als 
eerste in de branche gebruik 
van technieken als CNC-
gestuurde draaibanken, robots 
en lasers in de productie, en 
ontwikkelde in eigen beheer 
een app die Otolift-adviseurs 
in staat stelt elke willekeurige trap binnen twintig minuten tot 
op een tiende van een millimeter nauwkeurig op te meten. Een 
ingebouwde Virtual Reality (VR) optie toont vervolgens meteen 
hoe de traplift er op de trap uit komt te zien. In 2016 lanceerde 
het bedrijf de Otolift Modul-Air, die geheel is opgebouwd uit 
verschillende modules. Dat maakte een drastische verkorting 
van de levertijd mogelijk. Ook de rail is uniek: het is de dunste 
enkele rail ter wereld.

Chantal Stoffelsma, Senior Investment Manager bij NPM 
Capital: “De kwaliteit, duurzaamheid en herbruikbaarheid van 
de Otolift-trapliften zien wij als sterke troeven voor verdere 
groei van de onderneming. Deze investering sluit uitstekend aan 
bij ons strategisch investeringsthema ‘Healthy Life’, aangezien 
trapliften grote groepen mensen in staan stellen om langer 
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.”

Wie het geoliede proces 
in Bergambacht, met zijn 
volautomatische railsysteem, 
poedercoatingcabines, 
scanbunkers en codeer-robots 
(cobots) van dichtbij ziet, kan 
zich nauwelijks voorstellen dat 
dit allemaal in enkele jaren 
tijd is gerealiseerd zonder 
ondersteuning van dure 
automatiseringsconsultants. 
Overeijnder zelf is vooral trots op 
het RFID-systeem, dat letterlijk 
ieder onderdeel elektronisch 
labelt en het door middel van 
radiogolven door de hele fabriek 
kan volgen. “Om dat werkend 
te krijgen heeft bloed, zweet 
en tranen gekost, maar nu het 
functioneert kunnen we zo goed 
als foutloos produceren én altijd 
compleet uitleveren. En daar was 
het mij in de eerste plaats om te 
doen.”

Hoewel Overeijnder 
strikt genomen geen 
managementfunctie heeft, 
voelt hij zich wel degelijk 
medeverantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen op de 
werkvloer. “Ik kan niet tegen 
haantjesgedrag, dus als 

groeiMarkt
mensen niet goed met elkaar 
overweg kunnen en daardoor 
dingen fout gaan, dan spreek 
ik medewerkers daarop aan. 
Overigens ben ik ook niet te 
beroerd om bij te springen als 
er in een team tijdelijk sprake 
is van capaciteitstekort. Ik kan 
hier op elke afdeling invallen en 
dan hebben ze moeite me bij te 
houden.”

Op dit moment besteedt 
Overeijnder structureel een 
aanzienlijk deel van zijn tijd aan 
de ontwikkeling van de volgende 
generatie modulaire traplift die 
Otolift op de markt wil gaan 
zetten. Daarnaast begeleidt hij de 
aanpassingen die nodig zijn in 
het fabrieksproces om up to date 
te blijven en de almaar groeiende 
vraag te kunnen bijbenen. Hij 
zegt: “Onze fabriek in Slowakije, 
waar de rail-delen met zeer hoge 
precisie worden gesneden en 
gelast, zijn we op dit moment 
aan het uitbreiden en upgraden. 
Uiteindelijk heeft dat ook impact 
op de fabriek in Bergambacht. 

Qua optimalisering zitten we 
hier wel tegen de grenzen aan, 

dus we denken alweer na over 
verdere robotisering op een 
aantal afdelingen. Maar ook 
tussentijds moeten we soms 
veranderingen doorvoeren, 
bijvoorbeeld omdat een bepaald 
type printplaat ineens heel 
moeilijk leverbaar blijkt en we 
dan moeten uitwijken naar een 
alternatief. Om eerlijk te zijn: als 
ik ’s ochtends op mijn werk kom 
weet ik precies wat er allemaal op 
de planning staat, maar geregeld 
denk ik bij het naar huis gaan: 
ik heb vandaag van alles gedaan, 
maar niet wat ik van plan was.”

foutlooS produceren
Otolift zit in een groeimarkt, 
omdat er steeds meer ouderen 
komen die steeds langer 
thuis blijven wonen. Sinds 
Overeijnder binnenkwam is 
het aantal trapliften dat per 
week geproduceerd wordt met 
zo’n 85% gestegen. Binnen 
nu en twee jaar moet dat 
ongeveer tweeënhalf maal 
zoveel zijn dan toen hij begon. 
En dat zonder uitzicht op een 
fundamentele uitbreiding van 
het personeelsbestand, want 
vakkrachten zijn nu al heel 
moeilijk te krijgen. Overeijnder: 
“We werken hier op de vloer met 
zo’n 90 medewerkers, waarvan 
zeker de helft van Slowaakse 
afkomst. Op HR hebben we 
één iemand die full time voor 
ons aan het recruiten is, maar 
Nederlandse jongeren zijn voor 
fabriekswerk haast niet meer te 
vinden. En dat is jammer, want 
het is een prachtig product 
dat voorziet in een groeiende 
maatschappelijke behoefte 
wereldwijd. Daarbij is het 
een echt maatwerk-product: 
geen traplift is uiteindelijk 
identiek. Dat maakt mijn baan 
de komende jaren alleen maar 

Frontsoldaten

interessanter, want we zullen 
meer moeten doen met minder 
handjes. En als Quality Manager 
zeg ik daarbij: en met nog 
strengere foutmarges. Het zal wel 
niet helemaal lukken, maar mijn 
streven is toch wel om mezelf 
ooit overbodig te maken.”

"
"

het iS een prachtig product
dat voorziet in een groeiende

MaatSchappelijke behoefte
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Achtergrond
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De zoektocht naar een 
duurzame economische 
rationale
Sinds het begin van deze eeuw omarmen steeds meer 
ondernemingen het economische model van de zogeheten 
‘groene groei’. Door in te zetten op innovatieve technieken 
voor schonere productie, het gebruik van duurzame energie en 
circulaire businessmodellen trachten zij de negatieve impact 
van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu sterk te beperken of 
zelfs geheel te elimineren. Steeds vaker echter wordt de vraag 
gesteld: is dat genoeg, of is er meer nodig? 

40
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Achtergrond

Volgens de Nederlandse financieel geograaf en publicist 
Ewald Engelen kunnen in het debat over duurzaamheid in 
de laatste vijftig jaar drie ‘golven’ worden onderscheiden. 
De start van de eerste golf valt samen met de publicatie 
van het baanbrekende rapport 'De grenzen aan de 
groei' van de Club van Rome in 1972. Voor het eerst 
werd op basis van computerscenario’s duidelijk dat 
de groei van de wereldeconomie ergens vanaf 2030 
door tekorten aan grondstoffen, milieuvervuiling en 
klimaatopwarming op haar eigen grenzen zou stuiten. 
Dat alles leidde tot de opkomst van wat we nu de 
traditionele milieubeweging noemen, gekenmerkt door 
‘soberheid, ambachtelijkheid, kleinschaligheid, viering 
van plek en natuur en afkeer van plat consumentisme’, 
zoals Engelen het omschrijft. 

Aan het begin van onze huidige eeuw mengt zich 
echter een nieuwe groep denkers in het debat over 
duurzaamheid. Deze tweede golf staat ook wel bekend 
als het ‘ecomodernisme’ of het ‘ecopragmatisme’. 
Ecomodernisten hebben met de traditionele 
milieubeweging gemeen dat zij ernaar streven om 
de negatieve menselijke invloed op het milieu te 
beperken, en dan in het bijzonder de emissie van CO2 
als voornaamste milieuprobleem. Alleen zoeken zij de 
oplossing niet in eenvoudiger leven, minder spullen 
en ‘leven in harmonie met de natuur’, maar in het zo 
(technologisch) efficiënt mogelijke benutten van zo min 
mogelijk natuurlijke bronnen. Daardoor is het mogelijk 
economische groei als het ware ‘los te koppelen’ van een 
toenemend gebruik van (en dus impact op) de natuur. 
Economische groei 'as such' is in deze denkwijze eerder 

een zegen als een probleem en hoeft ook niet bij te 
dragen aan verdere opwarming van het klimaat, zolang 
zij maar duurzaam is. 

Vooral het concept van de ‘intensivering’ is belangrijk 
in het ecomodernistisch denken: menselijke activiteiten 
moeten zoveel mogelijk samengebald worden, zodat er 
meer ruimte overblijft voor de natuur (zie ook kader: 
Precisiefermentatie en ‘rewilding’). Dat betekent een 
toekomst met leven in grote steden (intensivering 
van huisvesting), kerncentrales (intensivering van 
energievoorziening) en toepassing van gentechnologie 
om de opbrengst van gewassen per hectare te 
optimaliseren, zodat er minder landbouwgrond nodig 
is (intensivering van voedselproductie). Met name het 
Breakthrough Institute, een milieuonderzoekscentrum 

'De boodschap van het 
ecomodernisme is er één
van hoop en vertrouwen'

'Ecomodernisten streven ernaar
om de negatieve menselijke invloed
op het milieu te beperken'
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uit Californië dat in 2003 werd opgericht door 
Ted Nordhaus en Michael Shellenberger, heeft een 
centrale rol gespeeld bij het samenbrengen van 
ecomodernistische denkers en de verdere ontwikkeling 
van deze wereldwijde beweging. 

In de ecomodernistische visie zijn er nog heel veel bedrijven 
die door een slimme inzet van nieuwe technologieën – 
waarvan er vele nog in de kinderschoenen staan, of zelfs 
nog niet eens bedacht zijn – een enorme positieve impact 
kunnen maken op de wereld en actief kunnen bijdragen 
aan de oplossing van problemen als klimaatopwarming
en sociale ongelijkheid. In dat opzicht is de boodschap van 
het ecomodernisme er één van hoop, en van vertrouwen 
in de kracht van het menselijk vernuft, technologische 
innovatie en morele vooruitgang. 
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Intussen is er ook een derde golf van milieudenkers 
opgestaan. Zij stellen kort samengevat dat onze 
milieuproblemen meervoudig van aard zijn – niet alleen 
klimaatopwarming maar ook verzilting en uitputting van 
de watervoorraad, bodemerosie, biodiversiteitsverlies 
en afnemend bosareaal – en dat de oplossing voor deze 
ecologische polycrisis enkel gevonden kan worden in een 
grootschalige systeemverandering. Hier is de groei zélf 
het probleem geworden: ons huidige, op ongelimiteerde 
groei geënte economische model ontwricht namelijk 
de processen en ecosystemen die het leven op aarde 
mogelijk maken. En dat wordt volgens de ‘degrowth-
denkers’ al levensbedreigend ruim voordat ‘de grenzen 
aan de groei’ in zicht komen. 

Veel ideeën van de ‘degrowth-denkers’ vragen 
nogal wat van het voorstellingsvermogen, of het nu 
de ‘Donuteconomie’ van de Britse econome Kate 
Raworth is, of de ‘ontgroei-economie’ van economisch 
antropoloog en hoogleraar aan de Autonome 
Universiteit van Barcelona Jason Hickel. Positief is 
echter dat ze prikkelen om ‘anders te denken over 
groei’. En dat laatste is goed, stelt Kees Klomp, lector 
Betekeniseconomie aan Hogeschool Rotterdam. Hij 
schrijft: "De hele discussie gaat in essentie over het 
nadenken over een nieuw economisch systeem en een 
nieuwe, existentiële economische praktijk. Of we nu 
praten over de Betekeniseconomie, de Donuteconomie, 
de Regeneratieve economie, de Gemene Goed 

Grootschalige systeemverandering
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Een van de meer orginele denkers over ‘andere groei’ 
is zoöloog en journalist George Monbiot (1963). In zijn 
boek Regenesis: Feeding the World Without Devouring 
the Planet staan niet klimaatverandering en fossiele 
brandstoffen centraal, maar het verlies van biodiversiteit 
en de grootschalige productie en consumptie van dierlijke 
eiwitten. De Guardian-columnist richt zijn pijlen op het 
kapitalistische voedingssysteem dat draait om efficiëntie 
en winst, maar dat in werkelijkheid wordt gekenmerkt 
door ongekende verspilling. Op onvoorstelbare schaal 
worden goedkope, gezonde, plantaardige eiwitten 

(soja, maïs, graan) via het spijsverteringskanaal van 
productiedieren (varkens, koeien, kippen) omgezet 
in dure, ongezonde dierlijke eiwitten, stelt Monbiot. 
Daardoor gaat pakweg de helft van de dagelijkse 
calorieproductie en een substantieel deel van onze 
dagelijkse watervoorraad voor menselijke consumptie 
verloren, met enorme sociale gevolgen en wereldwijde 
ecologische schade. Het alternatief? Dat is in ieder geval 
niet ‘biologisch boeren’, want dat legt een veel te groot 
beslag op de schaarse beschikbare grond. Terwijl we 
het omgekeerde zouden moeten bewerkstelligen: (veel) 
minder grond gebruiken voor onze voedselproductie. 
Via meerdere omwegen komt Monbiot zo uit bij 

kunstmatig geproduceerde eiwitten door middel van precisiefermentatie. 
Door in het lab bacterieculturen gecontroleerd te laten gisten ontstaat 
een substantie die rijk is aan vet en proteïne, die vervolgens als meel of 
pasta de basis kan vormen voor een reeks nieuwe voedingsmiddelen. 
Het grote voordeel boven traditionele plantaardige alternatieven is 
dat precisiefermentatie toe kan met veel minder land. Waar een jaar 
sojaproductie in de VS een landbeslag heeft ter grootte van Italië, is voor 
de bacterieteelt een landbeslag ter grootte van de stad Cleveland in Ohio 
nodig om dezelfde hoeveelheid proteïnen te produceren - een verhouding 
van één op zeventienhonderd. Dit zou de mensheid in staat stellen 
om op massale schaal land terug te geven aan de natuur (rewilding) 
waardoor veel ecologische crises, waaronder klimaatverandering en 
biodiversiteitsverlies, in één klap zijn opgelost. 

Precisiefermentatie en ‘rewilding’

economie of de ‘degrowth’ economie: het gaat om het 
veranderen van de basale afspraak over dat wat het 
menselijke materiële huishouden - ofwel de economie - 
is, en daarmee verandert het totale materiële menselijke 
denken en doen. Ik kom dagelijks mensen tegen die 
zich niet kunnen ontworstelen aan het bestaande 
economische verhaal. Deze mensen denken dat ons 
economische systeem een soort natuurwet is. Maar niets 
is minder waar. Economie is mensenwerk. Het bestaat 
bij gratie van gecreëerde spelregels. Het bestaat alleen 
in onze hoofden. En in diezelfde hoofden kunnen we 
nieuwe verhalen creëren."

'Economie bestaat 
alleen in onze hoofden'
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De wereld van NPM
 

NPM Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die 

groeikapitaal verschaft aan middelgrote tot grote ondernemingen met hun 

basis in de Benelux. Het is een investeringspartner van ondernemers en 

managementteams met kennis en ervaring, financiële draagkracht en een 

uitgebreid netwerk. Door nadrukkelijk in te zetten op verdere verbetering 

van de strategie, digitalisering en duurzaamheid wordt ondernemings- en 

aandeelhouderswaarde gecreëerd. Als actieve en betrokken 

aandeelhouder verbindt NPM Capital zich voor onbepaalde tijd om met de 

onderneming de volgende ontwikkelingsfase te bereiken. De flexibele 

investeringshorizon biedt de ruimte om waarde te creëren en maakt NPM 

Capital investeringspartner bij uitstek voor familiebedrijven, in buy-outs en 

in buy & build-scenario’s. 

NPM heeft op dit moment belangen in 20 ondernemingen waarin zij 

participeert met zowel meerderheids- als minderheidsbelangen en 

desgewenst groeikapitaal verstrekt. De ondernemingen zijn actief in 

verschillende sectoren, van maakindustrie, voedingsindustrie en offshore 

tot e-business, gezondheidszorg en onderwijs. Gemeenschappelijke 

elementen zijn een heldere groei- of ontwikkelingsstrategie, gedreven 

management en een duurzame concurrentiepositie. Naar de toekomst toe 

richt NPM Capital haar investeringspijlen in toenemende mate op de 

volgende thema’s: Sustainable Future, Everything is Digital, Feeding the 

World and Healthy Life & Learning. 

SHV

SHV streeft een sterke positie na in een aantal operationele activiteiten en in 

bepaalde investeringsactiviteiten. SHV investeert met een lange - termijnvisie, 

wil bedrijven opbouwen en ontwikkelen, en klanten zeer hoogwaardige 

diensten bieden. Dit alles doet SHV met medewerkers die trots zijn deel van 

SHV uit te maken. SHV's purpose is “Courage to care for generations to come”. 

Het is de lijm die het bedrijf verbindt met een langetermijnvisie, ondersteund 

door de aandeelhouders, voor de mensen, voor de planeet, voor de prestaties. 

SHV opereert wereldwijd en is decentraal georganiseerd om ervoor te zorgen 

dat de verschillende groepen dicht bij hun klanten kunnen opereren en 

klantrelaties optimaal kunnen onderhouden. SHV is een gedecentraliseerd 

bedrijf waarvan de aandelen in particulier bezit zijn.

De onderneming is in 1896 in Nederland ontstaan uit een fusie tussen een 

aantal grote kolenhandelsbedrijven. Nadat het belang van kolen als primaire 

energiebron afnam, halverwege de twintigste eeuw, besloot SHV zich op 

andere activiteiten te richten. Tegenwoordig is SHV actief in 74 landen, 

verdeeld over alle continenten. Er werken meer dan 56.000 mensen bij SHV. 

De groepen van SHV concentreren zich op de energiedistributie (SHV Energy), 

de zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport 

(Mammoet), industriële dienstverlening (ERIKS), diervoeding en visvoer 

(Nutreco) en Testen, Inspectie en Certificering (Kiwa). Verder investeert 

SHV in de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas, met 

name in de Noordzee (ONE-Dyas, joint venture), en verstrekt het 

bedrijf private equity aan bedrijven in de Benelux (NPM Capital).46
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