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Duurzaamheid & MVO
Interview

Chris Dutilh was nauw betrokken bij de totstandkoming van Unilevers duurzaamheidsbeleid in 

de jaren negentig. Op 1 november vertrok hij met pijn in het hart bij het bedrijf waar hij 34 jaar 

werkte. Hij zal zich nu met zijn eigen stichting DuVo richten op andere manieren om duurzame 

ontwikkeling in de voedingsmiddelensector te bevorderen. 

Dutilh ziet duurzaamheids-
beleid veranderen
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Chris Dutilh werkte 34 jaar bij Unilever, waarvan een groot gedeelte als manager duurzame ontwikkeling.
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Chris Dutilh (63) nipt rustig aan zijn kop 
thee in de Amsterdamse stationsres-
tauratie. Voor hem ligt een flinke stapel 
boeken. “Tien jaar documentatie over 
de ontwikkeling van het duurzaamheids-
denken in de Nederlandse voedingsmid-
delenindustrie, alsjeblieft.” Sinds 1999 
heeft Dutilh voor Stichting DuVo jaarlijks 
een boekje uitgebracht over nieuw ver-
worven inzichten op het gebied van duur-
zame ontwikkeling. Hij besloot in 2000 
parttime te gaan werken bij Unilever om 
meer tijd te kunnen besteden aan de 
ontwikkeling van die inzichten. Nu, tien 
jaar later, werkt hij helemaal niet meer 
voor de Brits-Nederlandse multinational. 
Dutilh kijkt met veel plezier terug op 
zijn tijd bij Unilever. Hij was vanaf begin 
jaren negentig betrokken bij het opzet-
ten van een breed milieubeleid, dat meer 
inhoudt dan alleen maar afval en energie. 
De vraag luidde namelijk: hoe houd je 
als bedrijf in je beleid rekening met de 
maatschappelijke zorgen in de samen-

leving. Eerst was dat vooral het milieu, 
later kwamen daar zaken als ontbos-
sing en dierenwelzijn bij. Tegenwoordig 
omvat Unilevers duurzaamheidsbeleid 
een scala aan onderwerpen; van voeding 
en gezondheid tot hygiëne in de derde 
wereld. 

Levenscyclusanalyses
Begin jaren negentig gaf Unilever haar 

duurzaamheidsbeleid vorm. Dutilh 
begon daartoe met het maken van 
levenscyclusanalyses en schreef daar rap-
porten over. De overall businessimpact 
van Unilever moest duidelijk in beeld 
worden gebracht. Hoeveel grondstoffen 
koopt de multinational in en waar, wat 
gebeurt er in de fabrieken en wat met 
de producten. “Niemand keek op deze 
manier. Er werd ingekocht en alleen de 
geldstromen werden geregistreerd.” De 
overstap naar centraal inkopen halver-
wege de jaren negentig verschafte een 
hoop meer helderheid.
Unilever zag ineens hoe groot haar bete-
kenis was voor bijvoorbeeld palmolie (3% 
van de wereldproductie) en thee (12%). 
Door in te zetten op meer duurzaam-
heid kon Unilever een verschil maken. 
Zo begonnen de eerste verantwoorde 
landbouw- en visserijprojecten onder 
aanvoering van toenmalig bestuursvoor-
zitter Anthony Burgmans. Burgmans zei: 
‘We moeten bijdragen aan een oplossing 
voor problemen en niet aan de oorzaak 
daarvan’, aldus Dutilh. Samen met boe-
ren, wetenschappers en lokale partners 
startte Unilever wereldwijd projecten 
om de landbouw te verduurzamen. Dit 
gebeurde via zogenoemde verbeter-
trajecten. 

Meer productcategorieën
Tegenwoordig werkt het bedrijf op het 
gebied van duurzame landbouw nauw 
samen met andere voedingsmiddelenbe-
drijven in het Sustainable Agriculture Initia-
tive. Het leuke is dat er op het terrein van 
duurzame ontwikkeling geen concurren-
ten bestaan, alleen partners. Ook blijkt 
meestal pas tijdens een verbetertraject 
wat de belangrijkste verbeterdoelen 
zijn, dus het vooraf formuleren van de 
verbeterdoelen werkt niet. Unilever doet 
bij het opzetten van een verbetertraject 
een beroep op de technische kennis van 
boeren en andere lokale partners “En dat 
geeft hen positieve energie.” 
Leveranciers uit twaalf productcategorie-
en nemen deel aan projecten om de teelt 
duurzamer en efficiënter te maken. Het is 
een utopie te denken dat iedere spinazie-
teler of theeplantage mee zal doen, aldus 
Dutilh. “Sommige leveranciers willen een 
garantie voor hogere prijzen, maar die 
kan Unilever niet afgeven. Maar net als 
veel anderen zien de meeste boeren ook 
wel dat er problemen ontstaan als we op 
de oude voet doorgaan.” Als er eenmaal 
duidelijkheid is over de door te voeren 
veranderingen, stelt Unilever best practise-

richtlijnen op. “Houden leveranciers zich 
hier niet aan, dan is het einde samenwer-
king”, zegt de oud-manager duurzame 
ontwikkeling. Dit gebeurde bijvoorbeeld 
met de Indonesische palm olieleverancier 
PT Smart uit Indonesië, omdat de win-
ning van de grondstof ten koste ging van 
het regenwoud. 

Window dressing
De Round Table for Sustainable Palmoil 
(RSPO) is een vehikel dat, mede op initia-
tief van Unilever, in het leven is geroepen 
om wereldwijd de palmolieproductie te 
verduurzamen.
Een ander voorbeeld is de Marine Ste-
wardship Councel (MSC), in 1997 mede 
opgericht door Anthony Burgmans. Bij 
dit soort initiatieven ondervindt Unilever 
soms enorme weerstand. “Unilever had 
te maken met twijfels vanuit de visse-
rijwereld. Onze intenties voor verduur-
zaming werden niet vertrouwd, het zou 
alleen maar ‘window dressing’ zijn. Maar 
Burgmans was vastbesloten er een suc-
ces van te maken. Hij heeft veel moeite 
gedaan om uiteindelijk, met succes, 
iedereen aan boord te krijgen. Daarbij 
was het belangrijk dat hij toezegde alleen 
nog maar duurzame vis te zullen kopen 
zodra die beschikbaar zou zijn”, herin-
nert Dutilh zich. De oud-manager duur-
zame ontwikkeling begrijpt de weerstand 
wel. “Juist leveranciers moeten vaak veel 
veranderen in hun werkwijze. Dit wordt 
wel eens onderschat.” Zit je verderop in 
de keten, zoals Unilever, dan zijn veran-
deringen minder dramatisch en heb je 
meer keuzes, legt Dutilh uit.

Consument en burger
Al twaalf jaar lang staat Unilever op de 
eerste plaats in de Dow Jones Sustaina-
bility Index. Een goede prestatie vindt 
Dutilh, maar bij de eerste keer is de 
opwinding groter dan bij de tiende. “Met 
dit dossier is het zo dat degene die een 
neuslengte voorligt, koploper is.” Verant-
woord ondernemen doe je volgens Dutilh 
niet vanwege de commerciële waarde. De 
belangrijkste winst die je maakt, ligt op 
het terrein van maatschappelijke vooruit-
gang. “Als financieel gewin voorop staat, 
dan prikken mensen daar zo doorheen.”
Dutilh gelooft dat mensen altijd wel 
behoefte hebben gehad aan verant-
woorde omgang met de aarde en alles 
wat daarop leeft. Alleen de thema’s die 
burgers belangrijk vinden verschuiven 
met de tijd en zijn niet overal hetzelfde, 
weet de van huis uit scheikundige die 

“We zijn een commercieel bedrijf dus we moe-
ten groeien. Maar omzet is niet belangrijker 
dan duurzaamheid en andersom. Je moet die 
twee loskoppelen. We willen onze milieu-impact 
in 2020 halveren. Aan de groeiverdubbeling 
plakken we geen datum”, zegt Unilever-woord-
voerster Fleur van Bruggen. “Hoe we die halve-
ring willen bereiken weten we nog niet exact, 
maar we weten genoeg om een goede start te 
maken. We moeten samenwerken met onze 
ketenpartners en daarbij is het belangrijk elkaar 
doelen te stellen.”

Reactie Unilever

‘Op terrein duurzame 
ontwikkeling bestaan geen 
concurrenten, alleen partners’
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rijke processen, zoals de productie van 
grondstoffen. Nu gaat het in de eerste 
plaats om het verbeteren van de markt-
positie.”
De nieuwe duurzaamheidsstrategie pre-
senteerde Unilever na Dutilhs vertrek. 
Dutilh werd niet meer betrokken bij de 
formulering van het beleid, en dat deed 
hem pijn. Overheden, bedrijfsleven en 
niet-gouvernementele organisaties, alle-
maal reageerden ze laaiend enthousiast. 
Dutilh lijkt wat dat betreft een dissonant. 
“Tot nu toe hebben we gestuurd op een 
proces van continue verbetering. We 
gingen ervan uit dat als het proces goed 
verloopt, de resultaten vanzelf komen. 
En in de afgelopen jaren is wel gebleken 
dat de resultaten niet uitblijven. Maar nu 
wordt er veel meer de nadruk gelegd op 
concrete resultaten. Dat maakt het veel 
minder inspirerend voor mensen elders 
in de keten om die veranderingen waar 
te maken. Waar het eerst ging om het 
aanspreken van hun creativiteit, met als 
beloning betrokkenheid bij het verbeter-
proces, wordt het nu alleen een kwestie 
van doelen stellen en daarop afrekenen. 
Mijn verwachting is dat dit gevolgen zal 
hebben voor de maatschappelijke waar-
dering.”

Idealist
Sinds 1990 vormde Dutilh het aanspreek-
punt in Nederland over duurzaamheid 
bij Unilever en hij zat namens de multi-
national in diverse overlegfora. Kortom, 
als manager duurzame ontwikkeling 
was hij een spin in het web. Het stemt 

hem tevreden dat hij die functie zo lang 
heeft mogen bekleden. “Ik heb op vele 
terreinen een bijdrage mogen leveren 
aan de verbetering van onze duurzaam-
heidsprestatie.” Sommigen mogen hem 
dan misschien een idealist vinden, Dutilh 
ziet het zelf als innerlijke drive. “Ik wil de 
wereld doorgeven aan volgende genera-
ties. We hebben de wereld in bruikleen 
van onze kinderen. Dat spreekt me aan.”

ling en deelname aan allerlei projecten, 
koopt duurzaam grondstoffen in en traint 
leveranciers. Zelfs via het pak waspoeder 
communiceert de multinational naar de 
consument hoe ze de energie kunnen 
besparen door bij lagere temperatuur de 
was te doen. 

Duurzaamheidsplan
Onlangs presenteerde het bedrijf zijn 
wereldwijde duurzaamheidsplan. Het 
doel: in tien jaar tijd de omzet verdub-
belen en gelijktijdig de milieuvoetafdruk 
halveren. Dus sterke groei en sterke 
verbetering van duurzaamheid. Dutilh: 
“Mijn verwachting is dat de omzetverho-
ging de grootste prioriteit zal krijgen als 
het er om gaat spannen. En dan komen 
de duurzaamheidsplannen op de tocht 
te staan. Zolang de omzet kan groeien 
met vermindering van de milieu-impact 
is daar niets mis mee. En vanuit zakelijk 
oogpunt is deze aanpak heel begrijpelijk. 
Maar de essentie van de Unileveraanpak 
is hiermee veranderd. In de jaren negen-
tig stond de duurzaamheidsaanpak los 
van de omzetdoelstellingen en ging het 
vooral om het verduurzamen van belang-

hier onderzoek naar deed. “In de jaren 
negentig maakten mensen in ons land 
zich vooral zorgen over het milieu. Daar-
na werd energie een belangrijk item en 
nu lijkt voedselzekerheid als thema op te 
komen.” 
Maar er is een verschil tussen de mens als 
burger en als consument, stelt de duur-
zaamheidsexpert. De eerste is begaan 
met de wereld en de tweede denkt in de 
supermarkt vooral aan het eigenbelang: 
is het product veilig, goedkoop, gezond 
en lekker. Er gaat pas echt iets verande-
ren als de consument zijn koopgedrag 
gaat verduurzamen. Dat gaat echter niet 
vanzelf. Daarvoor is maatschappelijke 
druk nodig, vooral uit de directe omge-
ving, stelt Dutilh. In de praktijk gebeurt 
dit nauwelijks. Als producent kun je daar 
dus niet op gaan wachten, vindt hij. 
Dutilh herhaalt het nog maar eens: duur-
zame ontwikkeling is een doorlopend 
verbetertraject. Als bedrijf moet je steeds 
weer stappen maken. Unilever heeft vele 
stappen gemaakt. Het bedrijf doet aan 
energiereductie in de fabrieken, ver-
mindert transportkilometers, bestrijdt 
obesitas door gezonde productontwikke- Maurice de Jong

Dutilh: “Ik wil de wereld doorgeven aan volgende generaties.”

‘Mijn verwachting is dat de 
omzetverhoging de grootste 
prioriteit zal krijgen’ 
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