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Eind 2000 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) een advies uit 
over maatschappelijk ondernemen: ‘De Winst van Waarden’. De insteek 
van het advies was ondernemingen stimuleren en uitdagen om verdere 
invulling te geven aan de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Kortom, belonen in plaats van straffen.

Waar staan we nu, 20 jaar later? En hoe zijn we voorbereid om gedurende 
de ‘Decade of Action’ de doelstellingen van de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) in 2030 te behalen? Een vraag 
die aansluit bij de actuele roep om een ‘Green Recovery’ na de huidige 
pandemie. Sustainalize voerde als organisator van het 20e Nationaal 
Sustainability Congres, in dit jubileumjaar een onderzoek uit onder 
Nederlandse duurzaamheidsmanagers. Enerzijds om inzicht te krijgen in 
de progressie van het bedrijfsleven op het onderwerp duurzaamheid, 
anderzijds om de behoefte te achterhalen aan verdere versterking om 
samen een duurzame wereld te creëren. 

Ons onderzoek toont aan dat Nederlandse duurzaamheidsmanagers 
een meer dwingende rol van de overheid willen voor duurzaam 
ondernemen in de ‘Decade of Action’. De belangrijkste conclusies uit het 
onderzoek zijn:

Managementsamenvatting

Twee decennia na het ‘Winst van Waarden’ rapport van de SER, met 
nog 10 jaar voor de boeg richting de doelen van de SDG’s, tonen de 
onderzoeksresultaten aan dat we de juiste weg zijn ingeslagen richting 
2030. De uitdagingen die in het verschiet liggen zijn echter significant en 
de tijdslijnen kort. Ondanks dat er actie is ondernomen, dient het tempo 
flink te worden opgevoerd.
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Duurzaamheidsmanagers zien meer aandacht voor 
duurzaamheid in de samenleving, tijdelijk versterkt door de 
pandemie, terwijl er onvoldoende voortgang is geboekt in 
de afgelopen 20 jaar.

Organisaties hebben in de afgelopen twee decennia al 
veel progressie geboekt, met een toenemende integratie 
van duurzaamheid in de (bedrijfs-)strategie en meetbare, 
ambitieuze maar haalbare prestatiedoelstellingen. 

Het bedrijfsleven heeft onvoldoende het voortouw genomen 
en er wordt nadrukkelijk van de overheid verwacht om 
dwingender te zijn op het gebied van duurzaamheid 
middels wet- en regelgeving.
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Eind 2000 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) een advies uit over 
maatschappelijk ondernemen: ‘De Winst van Waarden’. Dit uitgebreide 
adviesrapport belichtte onder meer de rollen die verschillende partijen 
(e.g. overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) spelen 
op het gebied van maatschappelijk (verantwoord) ondernemen en 
hoe de rollen kunnen worden ingevuld voor optimale samenwerking. 
Het SER-advies is veelvuldig besproken, geraadpleegd en geëvalueerd 
en wordt door velen gezien als hét startpunt van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) bij organisaties in Nederland. Het 
toenmalige kabinet heeft het advies integraal overgenomen. De insteek 
van het advies was ondernemingen stimuleren en uitdagen om verdere 
invulling te geven aan de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Kortom, belonen in plaats van straffen.

Waar staan we nu 20 jaar later? En hoe zijn we voorgesorteerd voor 
de ‘Decade of Action’ naar de doelstellingen van de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) in 2030? Ten 
tijde van de roep om een ‘Green Recovery’ na de huidige pandemie is 
die vraag actueler dan ooit. Sustainalize, als organisator van het dit jaar 
jubilerende 20ste Nationaal Sustainability Congres, voerde een onderzoek 
uit onder de Nederlandse duurzaamheidsmanagers om inzicht te krijgen 
in de progressie van het bedrijfsleven op het onderwerp duurzaamheid 
én om de behoefte te achterhalen aan verdere versterking om samen 
een duurzame wereld te creëren.  

Aanleiding
De afgelopen 20 jaar is er niet stil gezeten. Op vele fronten en door 
veel verschillende partijen zijn er grote stappen gemaakt en is er 
richting gegeven aan de verdere invulling van wat we naast MVO ook 
‘duurzaam ondernemen’ of ‘impactvol ondernemen’ noemen. Het is een 
thema waar veelvuldig over geschreven wordt, gediscussieerd wordt 
tijdens congressen en ontelbare studies naar worden verricht.  Zonder 
volledigheid na te streven is op pagina 4 in vogelvlucht een aantal 
relevante ontwikkelingen opgesomd om te onderstrepen dat duurzame 
ontwikkelingen vanuit meerdere perspectieven draagvlak wint. 
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“…Each time a man stands up for an ideal, or acts to 
improve the lot of others, or strikes out against injustice, 

he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each 
other from a million different centers of energy and daring, 

those ripples build a current that can sweep down the 
mightiest walls of oppression and resistance.”

Robert Kennedy
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Op het internationale speelveld van overheden kwamen in het jaar 
2000 naast het SER-advies vanuit de Verenigde Naties (VN) de 8 
Millennium Development Goals (MDG’s) gericht op het jaar 2015. 
Deze belangrijke stap volgde op een aanloop die vele jaren eerder 
gestart werd met de ‘Conference on the Human Environment’ van de 
VN in Stockholm in 1972. Het jaar dat ook het rapport ‘Grenzen aan 
de groei’ van de Club van Rome uitkwam. Het Brundtland Rapport 
van de VN, waar volgens velen de eerste handzame definitie voor 
duurzaamheid werd bepaald, vormt onderdeel van deze aanloop. 
Andere bekende conferenties als ‘Kyoto’ en ‘Rio’ vormen onderdeel 
van een opbouwende lijn naar het jaar 2000. De MDG’s vormden op 
hun beurt de basis voor de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) 
gericht op het jaar 2030. De VN hadden daarnaast al de 10 principes 
voor bedrijven van Global Compact in 2004 gelanceerd. De SDG’s 
en Global Compact gaan heden hand-in-hand en een toenemend 
aantal bedrijven en organisaties heeft de SDG’s omarmd. Ook 
werden bijvoorbeeld de oorspronkelijk in 1976 opgestelde richtlijnen 
(guidelines) van de Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) in het jaar 2000 opnieuw vernieuwd. 

Recenter is de ‘The European Green Deal’ die vorig jaar werd 
geïntroduceerd en streeft naar het klimaatneutraal maken van 
Europa in 2050. De ‘EU Taxonomy for Sustainable Activities’, in het 
leven geroepen als onderdeel van de European Green Deal biedt 
handvatten aan investeerders om zicht te krijgen op de mate van 
duurzaamheid van economische activiteiten. Er is toenemende vraag 
vanuit investeerders en een breder palet aan onderwerpen dat onder 
de noemer duurzaamheid wordt geschaard. Environmental Social & 
Governance (ESG) ratings winnen terrein, sustainable finance met het 
uitgeven van green bonds en ‘sustainability linked loans’ vindt steeds 
meer aftrek, de Principles for Responsible Investing van de VN worden 
in toenemende mate onderschreven en er worden nieuwe coalities 
gevormd tussen initiatieven als (bijvoorbeeld) Ceres, the Investor 
Group en het Carbon Disclosure Project (CDP) in the Investor Agenda 

Duurzaamheid door de jaren heen

en Climate Action 100+. Daarnaast wint de Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD) terrein, die investeerders en 
bedrijven helpt om klimaatgerelateerde risico’s mee te nemen in de 
overweging wanneer er kapitaal wordt toebedeeld. Verplicht vanaf 10 
maart 2021 is de EU Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) 
die financiële marktpartijen en adviseurs vraagt om de mate van 
duurzaamheid van financiële fondsen en producten te rapporteren. 

Specifiek voor Nederland, zijn alle ondertekenaars van het 
Klimaatakkoord voor de financiële sector verplicht om vanaf 
2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun leningen en 
investeringen. Daarnaast heeft de SER ook na 2000 een aantal 
nieuwe adviezen uitgebracht rondom MVO, met bijvoorbeeld het 
kennisinstituut ‘MVO Nederland’ maar ook de convenanten van het 
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 
als resultaat. De overheid lanceerde daarnaast diverse stimulerende 
maatregelen zoals de Transparantiebenchmark om de transparantie 
(verslaggeving) van de bedrijven op het gebied van MVO te vergroten. 
Ook zette de overheid zich in om met succes het internationale 
hoofdkantoor van het Global Reporting Initiative (GRI) naar Nederland 
te krijgen. Initiatieven als GRI en de Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) (en de voorgenomen samenwerking 
tussen beiden) hebben transparantie over MVO-prestaties door 
ondernemingen in binnen- en buitenland verder aangemoedigd. 
Daarbij zijn er de jongere initiatieven rondom het lange-termijn 
waardecreatie gedachtengoed van onder meer het International 
Integrated Reporting Council (IIRC) en is het Science Based Target-
setting initiative (SBTi).

Er wordt daarnaast meer en meer geschreven over thema’s als 
circulariteit, herijking van de economie en het herinrichten van 
organisaties richting ‘purpose gedreven’, maatschappelijke relevantie, 
lange- termijnwaarde creatie en de ‘betekeniseconomie’. In 1994 
introduceerde John Elkington ‘het tripple bottom line’ principe, waarin 

hij pleitte dat bedrijven niet alleen de financiële (profit) kant moesten 
belichten maar ook rekening moeten houden met de planeet (planet) 
en de mens (people). Hier kwam in 2019 een recall op in de Harvard 
Business Review en werd zijn gedachtengoed door de Business 
Roundtable in de Verenigde Staten omarmd.  Dit jaar bracht Elkington 
‘Green Swans’ uit, een manifesto voor systeemverandering want 
waar bedrijven vaak zeggen dat ze opereren op basis van het drie-P 
principe stuurt men op winstmaximalisatie. Zingeving, purpose, wordt 
ook in organisatie-ontwerp vaker beschreven (bijvoorbeeld door 
Laloux en later Østergaard) binnen de ‘teal’ gedachtestroom. Het is 
een steeds belangrijkere factor voor het aantrekken van medewerkers 
en het toekomstgericht inrichten van de organisatie.

Ondanks incompleet, de lijst met ontwikkelingen is enorm en de 
initiatieven, groot en klein, laten zien dat we als samenleving gehoor 
geven aan één van de belangrijkste zinsneden uit het rapport van de 
Club van Rome: geen actie ondernemen staat gelijk aan sterke actie 
nemen. In Nederland zijn we bekend met de uitspraak ‘de wet van de 
remmende voorsprong’ (Jan Romein, 1935). Het risico van geen actie 
nemen valt, met een knipoog, onder ‘de wet van de versnellende 
achterstand’. Want al zijn we misschien niet 100% zeker van hoe onder 
meer klimaatverandering zich exact zal manifesteren in de toekomst: 
stilstand is achteruitgang.

De wereld is in de laatste twee decennia wakker geschud door een 
verscheidenheid aan natuurrampen ten gevolge van onder meer 
klimaatverandering (droogte, overstromingen, bosbranden, stormen, 
etc.) maar ook door de plastic-crisis, dreigend tekort aan grondstoffen, 
verlies aan biodiversiteit, milieu-incidenten en de sociale misstanden 
in de productieketens. Niet in de laatste plaats door de huidige 
pandemie waar wij als mensheid eveneens voor een gezamenlijke 
uitdaging staan en die het ‘Build Back Better’ en ‘Green Recovery’ een 
nieuwe voedingsbodem biedt. Hierdoor is er een groeiend besef dat 
duurzame verandering nú echt moet plaatsvinden.
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In 2030 moeten de SDG’s van de VN behaald zijn. De komende tien jaar worden dan ook niet voor niets de ‘Decade 
of Action’ genoemd. Maar waar staan we nu en is er sinds de publicatie van ‘De Winst van Waarden’ voldoende 
voortgang geboekt door het bedrijfsleven? We peilden de mening van duurzaamheidsmanagers in Nederland.  

De belangrijkste conclusies: 

Het onderzoek

Duurzaamheidsmanagers ervaren 
meer aandacht voor duurzaamheid in 
de samenleving, tijdelijk versterkt door 
de pandemie, terwijl er onvoldoende 
voortgang is geboekt in de afgelopen 20 
jaar.

Duurzaamheidsmanagers denken een stijgende 
lijn waar te nemen wat betreft de bereidheid 
van mensen om te acteren op het gebied van 
duurzaamheid (85%). Alhoewel deze bereidheid 
wordt versterkt door de huidige pandemie 
(neutraal 33% of positief 40%) wordt de geboekte 
progressie op het gebied van duurzaamheid als 
onvoldoende ervaren (85%).

Organisaties hebben in de afgelopen 
twee decennia al veel progressie 
geboekt, met een toenemende 
integratie van duurzaamheid in de 
(bedrijfs-)strategie en meetbare, 
ambitieuze maar haalbare 
prestatiedoelstellingen. 

Duurzaamheid is bij een meerderheid van de 
deelnemende organisaties geïntegreerd in 
de (bedrijfs-)strategie (52%) of zelfs de kern 
van de bedrijfsstrategie (18%). Daarbij zijn de 
doelstellingen concreet en meetbaar (85%) en 
worden ze inhoudelijk als ambitieus beoordeeld 
(62%). Haalbaarheid van de doelstellingen 
wordt (zeer) waarschijnlijk geacht (75%).

Het bedrijfsleven heeft onvoldoende 
het voortouw genomen en er wordt 
nadrukkelijk van de overheid verwacht 
om dwingender te zijn op het gebied 
van duurzaamheid middels wet- en 
regelgeving.

Duurzaamheidsmanagers zijn van mening dat 
bedrijven niet voldoende het voortouw hebben 
genomen (58%) en dat de rol van de overheid, 
motiverend (15%) of dwingend (40%) van groot 
belang is (samen dus 55%) voor de individuele 
bereidheid tot duurzame verandering. 

1 2 3
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In de afgelopen 20-50 jaar...

Het persoonlijk inzicht: Duurzaamheidsmanagers 
zien meer aandacht voor duurzaamheid in de 
samenleving, nog eens versterkt door de pandemie, 
terwijl er onvoldoende voortgang is geboekt in de 
afgelopen 20 jaar.

Volgens 85% van de respondenten is er een stijgende lijn wat 
betreft de bereidheid van mensen om te acteren op het gebied 
van duurzaamheid. Daarnaast vroegen wij de respondenten of 
zij dachten dat de bereidheid van mensen om te acteren op het 
gebied van duurzaamheid is vergroot door de huidige pandemie. 
Hier wordt neutraal (33%) of positief (40%) geantwoord. Een 
lichtpuntje in deze uitdagende tijden.

Ondanks dat de toenemende bereidheid om actie te nemen op 
het gebied van duurzaamheid is de daadwerkelijke progressie 
onvoldoende, aldus de respondenten (85%). Een verschijnsel 
wat de waarde-actiekloof wordt genoemd: de houding van een 
individu komt niet overeen met zijn/haar acties. Dit wordt mede 
versterkt door het gevoel van machteloosheid dat mensen ervaren 
rondom ‘wereldse’ thema’s zoals duurzaamheid of een pandemie. 
Een gevolg hiervan is dat mensen ook steeds meer wijzen naar de 
rol en verantwoordelijkheid van anderen, zoals het bedrijfsleven.

...is er een duidelijk stijgende lijn omtrent de bereidheid
van mensen om te acteren op duurzaamheid.

13%  Helemaal eens

72%  Eens

7%  Neutraal

0%  Oneens

8%  Helemaal oneens

...hebben wij als mensheid voldoende voortgang laten
zien op het gebied van duurzaamheid.

1%  Helemaal eens

4%  Eens

71%  Oneens

14%  Helemaal oneens

10%  Neutraal

Door COVID-19 is de bereidheid van mensen om
te acteren op duurzaamheid vergroot.

3%  Helemaal eens

33%  Neutraal

37%  Eens

22%  Oneens

5%  Helemaal oneens
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Organisaties hebben in de afgelopen twee decennia al veel 
progressie geboekt 

Sustainalize is van mening dat organisaties als katalysator voor 
verandering kunnen dienen. In de afgelopen jaren hebben we een 
‘Sustainability Maturity Model’ ontwikkeld om de volwassenheid van 
organisaties (met name bedrijven) op het gebied van duurzaamheid 
samen met hen te beoordelen en te bepalen waar er ruimte voor 
verbetering is. Om te peilen hoe organisaties er na 20 jaar SER-advies 
voor staan vroegen wij de respondenten naar hun mening langs de 
lijnen van dit ‘Sustainability Maturity Model’.

Het model geeft organisaties een score aan de hand van een reeks 
criteria onder de drie thema’s strategie, prestatie en transparantie. De 
beoordeling op deze criteria positioneert de organisatie in één van de 
vijf stadia van volwassenheid: reactief, proactief, strategisch, purpose-
gedreven en ‘game changer’. Dit laatste stadium biedt een open blik op 
de toekomst. Het is een ‘bewegend model’ waarbij op dit moment de 
score is gemaximeerd tot en met het stadium van purpose-gedreven. 
Wij onderzoeken samen met de organisaties hoe er nóg meer positieve 
impact kan worden gecreëerd. De ‘game changer’ is hierin nog onbekend 
gebied, waar staat men, als purpose-gedreven organisaties ‘het nieuwe 
normaal’ zijn geworden?  In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de 
thema’s strategie en prestatie.

Toenemende integratie van duurzaamheid in de (bedrijfs-)
strategie en vanuit een breder perspectief

Respondenten geven aan dat er in de afgelopen 20 jaar een enorme 
sprong voorwaarts is gemaakt door het bedrijfsleven. Waar MVO voorheen 
als los beleid werd vastgelegd, geeft nu 70% van de respondenten aan 
dat duurzaamheid geïntegreerd is in de (bedrijfs-)strategie (52%) of zelfs 
de kern van de bedrijfsstrategie is (18%). 43% van de respondenten ziet 
duurzaamheid als een focus op efficiëntie, het reduceren van negatieve 
impact en kostenbesparingen. Dat mag behoudend genoemd worden. 
Meer vooruitstrevend is dat 38% aangeeft het businessmodel aangepast 
te hebben om duurzaamheid te integreren; 13% geeft aan dat het 
businessmodel zich volledig richt op het creëren van positieve waarde/
impact.

Maar in hoeverre wordt de verantwoordelijkheid ten aanzien van 
duurzaamheid door de organisatie gedragen? Een relatief kleine groep 
(20%) geeft aan dat er maar in beperkte mate sprake is van dragen 
van verantwoordelijkheid binnen de organisatie Met andere woorden, 
duurzaamheid blijkt nog niet volledig te worden geïntegreerd. 
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In hoeverre is duurzaamheid geïntegreerd in het 
business model waar je werkzaam bent?

Een meerderheid van 37% van de respondenten geeft aan dat 
deze verantwoordelijkheid wél genomen wordt. 27% van de 
respondenten geeft aan dat de organisatie verantwoordelijkheid 
neemt voor de volledige leveranciersketen en 16% gaat zover 
om verantwoordelijkheid te nemen voor de sector, peers en de 
maatschappij. Kortom, de meerderheid van de respondenten 
beleeft een grote mate van verantwoordelijkheid voor de eigen 
bedrijfsactiviteiten én het speelveld daaromheen. Dat is een 
mooie opmaat richting het ‘purpose gedachtengoed’ waarbij de 
organisatiegrenzen vervagen.

Dit wordt verder gesterkt doordat 48% van de respondenten 
aangeeft dat het stakeholdermodel (zoals aanbevolen door onder 
meer het IIRC) fungeert binnen de organisatie waar ze werkzaam 
zijn, tegen 27% die aangeeft het shareholdermodel te hanteren. Ook 
deze bevinding vertelt dat organisaties steeds vaker de belangen 
van het grotere geheel (i.e. sociaal, milieu) in beschouwing nemen 
ten opzichte van enkel die van de aandeelhouders.

Tevens vroegen wij respondenten naar hun opvattingen over 
duurzaamheid binnen de organisatie om zodoende feedback 
te krijgen of de indeling van ons ‘Sustainability Maturity Model’ 
aansluit bij de beleving van de respondenten. Veruit de 
meeste respondenten (59%) benoemen duurzaamheid als een 
strategische waarde (waarbij duurzaamheid een strategische 
pilaar is binnen de (bedrijfs-) strategie). 21% ervaart duurzaamheid 
als ‘proactief’ en 4% als ‘reactief’. 5% kiest een middenweg tussen 
de laatste twee opties. De resterende 11% ziet duurzaamheid als 
volledig geïntegreerd en gedreven door ‘purpose’. 

13% 
Business model richt zich 

volledig op het creëren van 
positieve waarde/impact

6% 
Duurzaamheid is niet 
geïntegreerd in ons 
businessmodel

43% 
Duurzaamheid draait om 
efficiency, reduceren negatieve 
impact en kostenbesparing

38% 
Business model 

is aangepast om 
duurzaamheid te integreren
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Ambitieuze meetbare prestatiedoelstellingen, bij 50% 
belegd bij het hoogste bestuursorgaan

Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke prestaties zijn in ons 
onderzoek vragen opgenomen over concrete doelstellingen en 
haalbaarheid. Een ruime meerderheid van 85% van de respondenten 
was hier positief over. De daarbij gehanteerde tijdshorizon is over 
het algemeen 2025 (41%), gevolgd door 2030 (26%). Bijzonder positief 
is dat de respondenten de doelstellingen inhoudelijk als ambitieus 
beoordelen (62%) én dat zij met 75% het (zeer) waarschijnlijk achten 
dat de organisatie haar hoofddoelstellingen gaat behalen. De focus 
binnen het duurzaamheidsbeleid ligt volgens de respondenten veelal 
op klimaat, maar ook diversiteit & inclusie en transparantie in de keten 
worden genoemd. 

Op de vraag hoe de eindverantwoordelijkheid voor duurzaamheid 
belegd is in de organisatie, zijn de meningen verdeeld. Het antwoord 
‘anders’ was de enige mogelijkheid om aan te geven dat dit überhaupt 
niet belegd was en scoorde met 14% laag (waarbij het dus ook zo kan zijn 
dat het wél belegd is, maar niet op een door ons voorgestelde manier). 
6% gaf aan dat het los in de afdelingen belegd is, met een focus op 
compliance en rapporterend naar een duurzaamheidsmanager. In 19% 
van de gevallen was de verantwoordelijkheid belegd bij de respondent 
zelf, als enkel persoon: de duurzaamheidsmanager. In 11% van de gevallen 
maakte de respondent onderdeel uit van een duurzaamheidsteam 
waar de verantwoordelijkheid belegd was en in 50% van de gevallen ligt 
de eindverantwoordelijkheid bij het hoogste bestuursorgaan (RvB). 

Met een verwijzing naar het gegeven dat in 1972 door de Club van Rome 
werd aangegeven dat een realistisch lange-termijn doel de mensheid 
kan leiden naar een nieuwe duurzame samenleving stelden wij de vraag 

of de SDG’s bezien mogen worden als een invulling voor dit lange termijn 
denken. Maar liefst 68% van de respondenten is het hiermee eens tegen 
2% die dat niet vindt. De overige 30% beschouwt de SDG’s meer als 
een handreiking, met diverse onderbouwingen. Men vindt de SDG’s ‘te 
algemeen’ en ‘vaag voor het bedrijfsleven’ en ‘te groots om voor leken 
te begrijpen’. Dit terwijl de SDG’s vaak wel beoordeeld worden als goed 
uitgangspunt, en zoals ook uit dit onderzoek blijkt, in toenemende mate 
omarmd worden.

Ik ervaar duurzaamheid binnen
mijn organisatie als...

Anders (e.g. combinatie proactief en reactief)

5%

Reactief (voldoet aan minimale eisen gesteld door wet- en regelgeving)

4%

Proactief (bedrijf doet meer dan de minimale eisen, via losse activiteiten)

21%

Strategisch (duurzaamheid is strategische pilaar in de (bedrijfs)strategie)

59%

Purpose gedreven

11%
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De respondenten zijn positiever over hoe het duurzaamheidsniveau van 
de eigen organisatie beschouwd wordt  in vergelijking met de resultaten 
die uit ons model voortkomen. Zoals eerder aangegeven, geeft een 
meerderheid van de respondenten (43%) aan een focus te hebben op 
efficiëntie, het reduceren van negatieve impact en kostenbesparingen. 
In het maturity model wordt dit beoordeeld als een proactieve status. 
Dit in tegenstelling tot de uitkomst van een andere (controle) vraag 
die werd neergelegd als stelling: ‘de organisatie waar ik voor werk is 
purpose-gedreven’. Een meerderheid van 58% is het hier (helemaal) 
mee eens. Ook bij de vraag of duurzaamheidsprestaties onderdeel 
zijn van de beloning van het management blijkt dat dit bij meer dan 
de helft (53%) niet het geval is. Dat is binnen ons model wel degelijk 
nodig om een daadwerkelijk purpose-gedreven organisatie te kunnen 
zijn. Het bevestigt de actuele dialoog die rond het thema purpose wordt 
gevoerd waarbij onder meer wordt gewezen op mogelijke ‘green-
washing’. In het verlengde is de actuele discussie over de noodzaak 
om een maatschappelijke impactvolle missie te hebben mogelijk te 
koppelen als vereiste voor steun binnen de Green Recovery. Dergelijke 
observaties lijken echter haaks te staan op de uitkomst dat veruit de 
meeste respondenten (59%) duurzaamheid zien als ‘strategisch’ (waarbij 
duurzaamheid een strategische pilaar is binnen de (bedrijfs-)strategie) 
en 11% als volledig geïntegreerd en gedreven door ‘purpose’.

Toch interpreteren wij dit niet zo. Wij observeren juist dat de organisaties 
onderweg zijn op hun duurzaamheidsreis met een enorme vooruitgang 
in de afgelopen 20 jaar. Er spreekt ambitie uit de antwoorden die (nog) 
niet overal helemaal worden ingevuld door de realiteit. Wij vroegen de 
respondenten namelijk ook of zij purpose-gedreven bedrijven als hét 
duurzame businessmodel voor de toekomst zien waarop door 78% 
positief werd geantwoord. Met andere woorden, de organisaties lijken 
goed voorgesorteerd te zijn voor de ‘Decade of Action’.

De duurzaamheidsreis 
is ambitieus maar wordt 
(nog) niet helemaal 
ingevuld (ten opzichte 
van het maturity model)
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Het bedrijfsleven heeft onvoldoende het voortouw 
genomen in de afgelopen 20 jaar 

Ondanks alle positieve ontwikkelingen/beweging blijken respondenten 
toch (ook) kritisch naar de rol van het bedrijfsleven en het nemen van 
het voortouw op het gebied van duurzaamheid in de afgelopen 20 jaar. 
Ruim 58% geeft aan dat bedrijven niet voldoende het voortouw hebben 
genomen. Ook ziet men voor het bedrijfsleven geen versterkende 
beweging door de pandemie: 36% ziet de rol niet versterkt en 42% is hier 
neutraal. Dit in tegenstelling tot de eerder gemaakte observatie dat de 
bereidheid van ‘het individu’ wel gegroeid is.

Een open vraag ging over de grote uitdagingen voor het bedrijfsleven 
om de gezamenlijke duurzaamheidsreis te versnellen. Naast antwoorden 
als: een focus op de korte termijn in plaats van de lange termijn, gebrek 
aan bewustzijn en bereidheid en samenwerking in de keten geven 
respondenten aan ook een (grotere) rol voor de overheid te zien. De 
grote verschillen in ambities van bedrijven, de overheid en consumenten 
wordt aangehaald alsook het huidige belastingstelsel, het gebrek aan 
reflectie van milieukosten en de wedervraag ‘wie gaat dat betalen?’ 
worden benoemd. 

Er wordt nadrukkelijk van de overheid verwacht 
dwingender te zijn op het gebied van duurzaamheid 
middels wet- en regelgeving

Met de stelling: ‘De overheid heeft voldoende mandaat/kracht om 
middels wetgeving dwingend te zijn op het gebied van duurzaamheid’ 
was 51% van de respondenten het (helemaal) eens. 36% (helemaal) 

21%  Anders (e.g. allemaal nodig)

10%  Vanuit het individu, inspirerend

14%  Vanuit het bedrijf, motiverend

15%  Vanuit de wetgever, motiverend

40%   Vanuit de wetgever, dwingend

Van wie zal met name de bereidheid tot duurzame 
verandering moeten komen?

oneens en de resterende 13% daarmee neutraal. Daarnaast vroegen 
wij van wie (met name) de menselijke bereidheid tot duurzame 
verandering moet komen. Naast het individu (10%) en het bedrijf (14%) of 
‘een samenwerking van iedereen’ (21%) steekt hier de wetgever scherp 
af. Zij het motiverend (15%) of dwingend (40%), met 55% zeggen de 
respondenten dat de rol van de overheid van groot belang is.

Als de overheid de teugels strakker aantrekt, wat zou er dan als eerste 
ingevoerd moeten worden? De meningen hierover zijn verdeeld maar 
de nadruk ligt op de integratie van de werkelijke kosten (33%), CO2-
beprijzing (26%) en het vergroenen van het belastingstelsel (22%).
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Vergroenen belastingstelsel

Integreren van werkelijke kosten Anders (e.g. belonen groen gedrag, 
winst investeren in duurzaamheid)

Wat zou de overheid als eerste moeten doen/invoeren?

22%4% 3%

Navolgen van OECD Guidelines

26%

CO2-beprijzing

33% 12%

Verplichting 
duurzaamheidsverslaglegging
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Nederlandse duurzaamheidsmanagers geven aan een grotere 
bereidheid waar te nemen van de samenleving om te acteren op 
duurzaamheid, versterkt door de huidige pandemie. Ook blijkt dat deze 
bereidheid breed gedragen wordt over de generaties. De respondenten 
zijn in te delen in twee verschillende ‘generaties’. De respondenten 
tussen de 40 en 65 jaar ( ‘Generatie X’) die 67% van de respondenten 
vertegenwoordigden en de respondenten jonger dan 40 (‘Generatie Y’, 
ook wel de Millennials, en ‘Generatie Z’, ook wel NextGen genoemd), met 
33%.

Het bedrijfsleven heeft in de afgelopen 20 jaar veel in beweging 
gekregen met een toenemende integratie van duurzaamheid in 
de (bedrijfs-)strategie en meetbare, ambitieuze maar haalbare 
prestatiedoelstellingen. En alhoewel nog niet alles is geregeld (zoals het 
borgen van de duurzaamheidsprestaties als onderdeel van de beloning 
van het management), wordt het purpose-gedachtengoed - het 
hebben van een maatschappelijke impactvolle missie- nagestreefd.
  
De overheid heeft hier in de afgelopen 20 jaar een stimulerende en 
uitdagende rol in gespeeld op basis van het SER-advies. En dat heeft ons 
dus veel gebracht. Toch zien duurzaamheidsmanagers dat organisaties 
zelf onvoldoende het voortouw hebben genomen en wordt er naar de 
overheid gekeken om haar belangrijke rol voor de menselijke bereidheid 
tot duurzame verandering naast motiverend ook dwingend te nemen.

Conclusie
Twee decennia na het ‘Winst van Waarden’ rapport van de SER, met 
nog 10 jaar voor de boeg richting de doelen van de SDG’s, tonen de 
onderzoeksresultaten aan dat wij samen de richting hebben naar 
dat jaar 2030.  De uitdagingen die in het verschiet liggen zijn echter 
significant en de tijdslijnen kort. Ondanks dat er actie is ondernomen, 
dient het tempo flink te worden opgevoerd

Gedurende de looptijd van het onderzoek, bracht de SER op 18 september 
2020 opnieuw een advies uit. “Samen naar duurzame ketenimpact”, waar 
een combinatie tussen MVO-wetgeving en sectorale samenwerking als 
voorwaarde tot die duurzame ketenimpact wordt gezien - en daarmee 
vanuit het bedrijfsleven voor de grote duurzaamheidsthema’s. Dit werd 
eind oktober door een aantal organisaties (zowel NGO’s als enkele 
bedrijven) publiekelijk onderschreven in een artikel in het NRC (27 oktober 
2020).
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Het onderzoek, uitgevoerd door consultants van Sustainalize, bestond uit 
een online vragenlijst over de periode van 11 september tot 1 oktober (21 
dagen) 2020. Het betrof een dertigtal vragen, ingaande op de mening van 
de duurzaamheidsmanagers op verschillende thema’s, zowel persoonlijk 
als vanuit de rol binnen de organisatie. Wij vroegen onder meer naar de 
bedrijfsstrategie en hoe duurzaamheid binnen de organisatie is belegd, naar 
de prestaties van het bedrijf en de focus en prioriteit op duurzaamheid binnen 
de organisatie. Daarnaast vroegen wij hen naar de persoonlijke mening 
rondom de SDG’s, de impact van de huidige pandemie en hun inzichten over 
generatieverschillen. In totaal is de survey uitgestuurd naar zo’n 500 Nederlandse 
duurzaamheidsmanagers, waarvan 125 mensen de survey volledig hebben 
ingevuld. De respondenten vertegenwoordigden zowel grote (met meer dan 
500 medewerkers: 69%) als kleine ondernemingen (31%), met verschillende 
eigendomsvormen en uit verschillende sectoren. De respondenten zijn in te 
delen in twee verschillende ‘generaties’. De respondenten tussen de 40 en 65 
jaar (‘Generatie X’) die 67% van de respondenten vertegenwoordigden en de 
respondenten jonger dan 40 (‘Generatie Y’, ook wel de Millennials, en ‘Generatie 
Z’, ook wel NextGen genoemd), met 33%. 

Verantwoording onderzoek

an ERM Group company
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Wij zijn Sustainalize, een nieuwe generatie duurzaamheidsspecialisten. 
Opgericht in 2010 en inmiddels uitgegroeid tot marktleider met ruim 35 
consultants in Nederland, België en Duitsland.

Duurzame impact maak je samen. Bedrijven spelen hierin een 
belangrijke rol en onze missie is om daarbij te helpen. Wij geloven dat 
succesvolle future-proof organisaties vandaag bezig zijn met gedeelde 
waardecreatie voor de wereld van morgen: waarde voor mens, milieu 
en maatschappij, in combinatie met gezonde financiële resultaten. 

Hoe we dat doen? Door mee te denken over uiteenlopende 
duurzaamheidsvraagstukken, deze te verbinden aan de bedrijfsstrategie 
en zo een op maat gemaakte duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen. 
Door impact helder, inzichtelijk en meetbaar te maken. En door onze 
kennis van regelgeving, geïntegreerde verslaggeving en communicatie 
optimaal te benutten. Onze focus ligt dan ook altijd op lange termijn 
waardecreatie. Voor klanten en hun stakeholders, voor de samenleving 
én bovenal voor het behoud van onze planeet. Samen met onze klanten 
maken wij ons sterk voor een transitie naar een duurzame toekomst. 
Doe je mee?

Over Sustainalize
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