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Onze grootste uitdaging is het
beheersen van de door onszelf
gecreëerde klimaatverandering

Geschreven door: Feike Sijbesma

Duurzaamheid en groei zijn geen tegenstellingen, maar

twee kanten van dezelfde medaille

Samen een betere wereld, een sterker Nederland bouwen, dat kan.

Maar daarvoor is meer nodig dan denken aan oplossingen voor

bekende zaken die we graag gegarandeerd zien, zoals een goede en

betaalbare gezondheidszorg, een rechtvaardig sociaal vangnet en een

arbeidsmarkt met kansen, voor jongeren en ouderen.

Als bioloog haal ik graag Darwin aan: alleen door continu aanpassen

aan veranderingen zal je blijvend succesvol zijn.

We moeten daarom naast onze wensen ook goed kijken naar onze

input, naar wat we in de toekomst investeren. De vergrijzing en

opkomende economieën zetten ons systeem onder druk; zonder visie

op de toekomst komen we er niet. Drie fundamentele pijlers om de

visie op Nederland handen en voeten te geven zijn ons verdienmodel

— waarmee en hoe ons land op lange termijn geld verdient, onze

concurrentiepositie (als randvoorwaarde) en onze ambitie en

individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze toekomst.

Om ons verdienmodel te verzekeren, moeten we aanhaken op

groeisectoren, welke veelal aansluiten bij oplossingen voor de globale

megatrends. De groei van de wereldbevolking naar negen miljard

mensen in 2050 creëert veel uitdagingen, waaronder gezonder

voedsel met de juiste nutriënten en minder zout, suiker en vet. Het is

inacceptabel dat miljarden mensen in zowel ontwikkelingslanden en

ontwikkelde landen kampen met ziektes voortkomend uit te weinig

gezonde voeding. De miljard rijkste mensen van de wereld

consumeren circa 45% van alle grondstoffen en produceren een gelijk

percentage van alle afval. Dit is niet te rechtvaardigen en evenmin

langdurig houdbaar. Méér doen met minder, dat zijn ook kansen.

In de lineaire economie winnen we grondstoffen, produceren er iets

uit, consumeren dat en gooien het ten slotte weer weg. Deze lineaire

economie is straks niet langer houdbaar. De natuur heeft allang

bedacht dat een houdbaar systeem een circulair systeem is. Ook wij

zullen die stap moeten zetten.

Ondernemingen kunnen zich minder gaan richten op het verkopen

van hun producten, maar meer op de functie ervan, zoals Philips licht
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in plaats van lampen aanbiedt en DSM extra opgewekte energie in

plaats van antireflectieve folie voor zonnecellen. Een verandering van

verbruik naar gebruik van producten. Hiervoor moeten we investeren

in het aanpassen van waardeketens, in innovaties en technologische

ontwikkeling, gestimuleerd door de juiste wet- en regelgeving en

gedrag van consumenten.

Derde uitdaging (en kans) voor ons verdienmodel, is de misschien wel

grootste aller tijden: het beheersen van de klimaatverandering,

gecreëerd door onze eigen economische voorspoed en de industriële

revolutie. De laatste inzichten geven aan hoe sterk we op weg zijn met

de opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien. Er is een

duidelijke maatschappelijke én economische reden om hier vereend

alle aandacht aan te geven. Bedrijven kunnen en moeten op meerdere

vlakken tegelijk waarde toevoegen: economische voorspoed, en een

duurzame ecologie en samenleving. Laten we ons richten op alle

stakeholders: aandeelhouders, klanten, medewerkers en de

samenleving als geheel.

Duurzaamheid en groei zijn geen tegenstelling, maar twee kanten van

dezelfde medaille die we kunnen verdienen.

Nederland moet aanhaken bij de groeisectoren. Zo kunnen wij inzetten

op duurzaamheid, waterbouw, agro-food en biotechnologie, IT,

hightech-materialen en –systemen.

Om tot de top van de wereldeconomie te blijven behoren, moeten we

ook onze concurrentiepositie vasthouden en verder versterken. De

vorming van een duidelijk Europees energiebeleid is nodig, dat ons

onafhankelijker, duurzamer en meer concurrerend maakt. De huidige

energiesituatie is een sluipmoordenaar, voor de maakindustrie en

daarmee langzaam ook voor R&D en dus onze kenniseconomie.

Hiernaast is ook onze arbeidsmarkt van groot belang om concurrerend

te blijven. We moeten arbeid minder belasten en flexibeler maken, om

daarmee meer kansen te bieden voor zowel jongeren als ouderen.

In onze kenniseconomie zijn innovatie en onderwijs cruciaal.

Nederland geeft relatief minder uit aan innovatie dan landen als

Japan, Singapore en de VS terwijl veel van onze uitdagingen juist om

innovaties vragen. Investeren in onderwijs, zowel in de breedte als in

de diepte, zijn essentieel.

Meer ambitie en verantwoordelijkheid nemen voor onze toekomst, is

de derde pijler. Een samenleving, een generatie, die ambitie of drive

mist, zal zijn toekomst verliezen.

Het is toch ondenkbaar dat voor de volgende generatie

welvaartsdaling een serieuze bedreiging gaat worden? En dat, terwijl

het juist letterlijk in onze genen zit om niet alleen voor onszelf te

zorgen, maar ook voor de generaties na ons.
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Sinds het begin van de crisis zijn we veel vertrouwen kwijtgeraakt, in

de politiek, in het bedrijfsleven, soms zelfs in de wetenschap. En

vertrouwen in elkaar en in onze instituties is cruciaal voor ons succes.

We moeten willen uitblinken, om de toekomst tegemoet te gaan die

Nederland verdient. Meer en sneller aanpassen aan een veranderende

en globaliserende wereld: ondernemerszin dus! Ons Rijnlands model

geeft een waarborg dat we niet doorschieten, maar graag zonder dat

we langzaam in slaap dommelen.

Iedereen kan een bijdrage leveren die past in deze visie. Nederland

verdient het, en onze kinderen ook.

Feike Sijbesma is bestuursvoorzitter van DSM. Dit is een ingekorte

versie van zijn speech ter gelegenheid van het afscheid van VNO-

NCW-voorzitter Bernard Wientjes, gisteren in Den Haag.

De natuur heeft allang bedacht dat een houdbaar systeem

een circulair systeem is
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