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Achtergrond

pp Coen Nap heeft als voorzitter van OnuitPuttenlijk Duurzaam het stokje overgenomen van Martijn Stoffels. Nap volgt Stoffels ook op als directeur van de Rabobank.

Krachten bundelen bij
OnuitPuttenlijk Duurzaam
‘Het belang voor de komende generaties is groot’

Duurzaamheid en
Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, begrippen die
niet meteen concreet te
maken zijn. Wat doen
lokale overheden,
organisaties en burgers
met de dilemma’s
rondom People, Planet
en Profit? Wat zijn de
belangen, wie is
verantwoordelijk en wat
geven wij door aan
volgende generaties?
Arjan Glas @ArjanGlas

S

amenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam (OD)
is een jaar geleden gestart als
initiatief vanuit de Bedrijven Kring Putten
en adviesbureau Will2Sustain uit Oldebroek.
Meer dan twintig organisaties hebben zich
ondertussen bij het initiatief aangesloten.
Met deelnemers uit het bedrijfsleven, de
overheid, stichtingen en sportverenigingen
krijgt het initiatief een maatschappijbreed
karakter.
Coen Nap heeft als voorzitter van OnuitPuttenlijk Duurzaam het stokje overgenomen
van Martijn Stoffelsen en vertelt over de
ontwikkelingen bij het initiatief. Hij is ook de
opvolger van Stoffelsen als vestigingsdirecteur bij Rabobank Putten.
U bent nog maar net aangeschoven bij OnuitPuttenlijk Duurzaam. Wat is uw indruk van dit
samenwerkingsverband?
,,Ik zie een club zeer betrokken en gemotiveerde mensen die elkaar stimuleren en
die willen leren van elkaar. Ik ben er nog
maar net bij, maar hoor al veel enthousiaste verhalen van de deelnemers. Het is nog
wel een uitdaging om de scope te bepalen.
Bijvoorbeeld: bij werkgroep Mens is er veel
aandacht voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt in de regio. Dat is mooi,
maar ik zou ook verder willen kijken op
sociaal vlak. Welke keuzes maak je als
werkgever? Wil je alleen maar saneren en

efficiency doorvoeren of kies je ervoor om
bepaalde medewerkers bewust te behouden?
Vanmorgen hoorde ik een bankmedewerker
een oudere klant helpen. De medewerker
hielp zelfs bij het geld in de portemonnee
van de klant stoppen. Dan kun je zeggen dat
is niet efficiënt, het is wel waardevol. Ik zie
dat er enorm veel goede wil en goodwill in de
samenleving van Putten aanwezig is. Kijk
alleen maar naar het aantal goede doelen.
Er is een grote bereidheid om goede dingen
te doen. Als we die krachten meer kunnen
bundelen kunnen we nog meer bereiken. Op
duurzaamheidsvlak zouden wij deze bereidheid en organisatiekracht nog meer kunnen
benutten.”
Uit de visie van OD blijkt dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Verduurzamen als het nieuwe normaal wordt gezien
door de deelnemers. Drie werkgroepen zijn
vanuit het initiatief aan de slag met drie
praktische doelstellingen. Als eerste wil
men de CO2-voetafdruk verminderen. Als
tweede: meer kennis en bewustwording op
het gebied van duurzaamheid creëren. En
als laatste wil men het sociale rendement
verhogen door participatie in samenleving te
faciliteren.
Zijn er al resultaten te melden vanuit de
werkgroepen?

,,De drie werkgroepen (Energie, Bewust-

wording en Mens) zijn op alle fronten met
concrete projecten gestart. De deelnemers
wisselen kennis en ervaring uit over CO2-reductie in de bedrijfsvoering. Een aantal
deelnemers heeft het energieverbruik al
geoptimaliseerd zodat er minimaal verlies
is. Deze deelnemers delen hun kennis in de
werkgroep. De Energie-werkgroep wil graag
grootverbruikers van energie aan de groep
toevoegen omdat van deze partijen veel te
leren valt. De werkgroep Bewustwording is
in samenwerking met andere partijen bezig
om een aantal initiatieven vorm te geven. Dit
heeft te maken met afvalscheiding bij scholen en het inzetten van energieadviseurs.
Elke vorm van verbeteren van bewustzijn,
zorgvuldiger omgaan met schaarse middelen en terugdringen van CO2-uitstoot zijn
welkom. Je zou kunnen zeggen ‘wat doet dat
nou helemaal op wereldschaal’ maar als we
dat allemaal zeggen komt er zeker niets van
de grond. Er liggen grote uitdagingen voor
de wereld en die gaan we niet oplossen in
Putten. We kunnen echter wel een bijdrage
leveren en het goede voorbeeld geven.”
Ambassadeur Kees Koster geeft aan dat veel
partijen die interesse hebben in deelname
aan OD de vraag stellen: ‘What’s in it for
me?’
Wat heeft OD te bieden?

,,Ik zie en hoor hoeveel energie en plezier
de bedrijven hebben bij het realiseren van
verbeteringen. Hoeveel besparingen dat met
zich meebrengt en wat een trots dat geeft bij
eigenaren en medewerkers dan denk dat OD
heel veel te bieden heeft. Het is de kunst dat
over te brengen op andere bedrijven. Ik denk
dat de verhalen die ik nu al hoorde een sterk
wervend karakter hebben. De bedrijven
leren van elkaar, delen kennis en werken
samen. En samen bereik je meer.”
Bij duurzaamheid en MVO gaat het om het
overbrengen van een gedachtegoed. Het gaat
om bewustwording en om praktisch gedrag.
Hoe kan je organisaties, medewerkers en
burgers op beide vlakken inspireren? Op
kennis en gedrag?
,,Ik denk dat het begint met bewustwording,
en dan helpt het even niet dat de machtigste
man ter wereld zegt dat er geen probleem
is. Eigenlijk weet iedereen wel dat we een
behoorlijk probleem hebben. Kijk naar de
recente orkanen en overstromingen, de
droge gebieden worden droger, de ijskappen
smelten, natuurrampen worden heviger. De
uitdaging is om goede instrumenten te maken om mensen te helpen mee te doen aan
de oplossing ervan. Het belang voor de komende generaties is groot. De overheid kan
stimuleren via de belastingen en subsidies
maar lokaal kunnen we soms met weinig
middelen veel bereiken. Fatalisme gaat niets
oplossen.”
Wat kan de burger (ieder persoonlijk) doen
om duurzamer te leven?

,,Heel veel: zorgvuldig zijn met wat je eet,
hoe je je verplaatst, hoe je met je afval(scheiding) om gaat, hoe je met de mensen in je
omgeving omgaat en hoe je daarmee een
voorbeeld geeft aan de volgende generatie.”
Wat doet u zelf aan duurzaamheid?

,,Niet genoeg maar wel de logische dingen
als afval scheiden en zorgvuldig omgaan
met anderen en grondstoffen. Zuinig stoken,
fietsen als het kan, duurzame respectvolle
relaties met klanten en medewerkers opbouwen. Misschien kan ik via OD daar nog wat
aan toevoegen.”

