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Duurzaamheidsmoe
Nee hè, gaan we het weer over duurzaamheid hebben. Inderdaad, 
want je kunt er gewoon niet meer omheen. Misschien schaart u 
veel berichten over CO2-reductie, foodmiles, voedselverspilling, 
enzovoorts, onder de categorie ‘bla, bla, bla’. Daar zit een kern van 
waarheid in, maar die kern wordt de laatste jaren wel kleiner.
Drie jaar geleden moest ik bewapend met vergrootglas en micro-
scoop op pad om de staat van duurzaamheid in de voedingsmidde-
lenindustrie te onderzoeken. Een duurzaamheidsrapportje en een 
paar procent energiereductie, grofweg was dat het wel. Natuurlijk 
had je toen al aanvoerder in de Dow Jones Sustainability Index Uni-
lever en voorlopers als Cono Kaasmakers en Ben & Jerry’s. 
Rudi van der Arend, destijds werkzaam bij een adviesbureau voor 
duurzaamheid, hekelde de kleine stapjes die bedrijven maakten. 
Een energiereductie van 2%, dat schoot toch niet op! Afgelopen 
oktober waande hij zich in luilekkerland. Unilever presenteerde 
zijn ambitieuze duurzaamheidsplan: 50% minder milieu-impact in 
2020. Van der Arends, inmiddels duurzaamheidsmanager bij Ben & 
Jerry’s, smeekbede voor meer daadkracht lijkt gehoord. 
Unilever vermarkt zijn duurzaamheidsbeleid naar buiten toe, ook 
naar de consument, want juist die consument moet zichzelf een 
duurzamer consumptiepatroon aanmeten. Pas dan schiet het op. 
De Nederlands-Britse multinational zet in op verbetering van de 
positie van mensen in de derde wereld. Commercieel doel: grotere 
afzetmarkten creëren en nieuwe klantengroepen aanboren. Stijgt 
de welvaart in ontwikkelingslanden, dan neemt de kans ook toe 
dat consumenten aldaar Unilever-producten in het boodschap-
penmandje gooien. Maar een belangrijker doel: mensen raken 
doordrongen van de noodzaak om zuiniger met hun leefomgeving 
om te gaan. Er hangt echt iets in de lucht. De wind der verandering 
zo u wilt. Die bries was duidelijk voelbaar tijdens een bijeenkomst 
voor de Europese voedingsindustrie in Brussel eind november (zie 
pag. 17-18). Voedselzekerheid en duurzaamheid waren de belang-
rijkste thema’s. Zich bewust dat duurzaamheid een must is en geen 
vrijblijvendheid, discussieerden maatschappelijke organisaties en 
de voedingsindustrie over oplossingen. Vroeger stonden ze wel 
eens lijnrecht tegenover elkaar. “Wij doen mee”, zei Wereld Natuur 
Fonds-directeur Johan van de Gronden veelzeggend tijdens de pre-
sentatie van Unilevers duurzaamheidsplan. 
Het is wel zorgwekkend dat overheden totaal onzichtbaar zijn als 
het gaat om duurzaamheid. Tijdens de klimaattop in Kopenhagen 
in 2009 was er nauwelijks poli-
tieke wil om stappen te maken. 
Bij de top in Cancun in Mexico 
deze maand, lijkt hier niet veel 
verandering in te komen. Het is 
te hopen dat de politieke onwil 
de duurzaamheidsinspanningen 
van het bedrijfsleven niet teniet 
doet. 
Tot volgend jaar. Ook dan zul-
len we u blijven attaqueren met 
duurzaamheidsnieuws. 
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SCADA-productie-
omgevingen blijken 
interessanter voor 
cybercriminelen dan 
lang werd gedacht. 
Nu er steeds vaker 
koppelingen tussen verschillende netwerken 
worden gelegd, is de noodzaak voor bevei-
liging duidelijk. Het kijken naar beveiliging 
van industriële systemen vereist een andere 
mindset dan voor kantooromgevingen. De 
mens blijft de zwakste schakel. Een aantal 
tips en mogelijkheden.  
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