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1.1.

Wat leer je in dit hoofdstuk?

Na het doorlopen van dit hoofdstuk:





1.2.

Heb je inzicht in de verschillende interpretaties van en kaders rond het begrip duurzaamheid.
Ken je de grote lijnen van de historische achtergrond van het begrip duurzaamheid.
Ben je je bewust van je eigen positie binnen de veelheid aan interpretaties van het begrip
duurzaamheid.
Herken je duurzaamheidsuitdagingen als wicked problems: verschillende inzichten, waarden
en normen botsen met elkaar.

Wat is duurzaamheid voor jou?

Iedereen geeft een invulling aan het begrip duurzaamheid.
Reflectievraag voor in werkboek:
Welke concepten, ideeën, waarden, normen en gevoelens associeer jij met ‘duurzaamheid’? Durf
breed en out of the box te denken.
Iedereen heeft vanuit een zekere betrokkenheid, hoe groot of hoe klein ook, of vanuit ervaringen, hoe
intens die ook waren, een idee van wat duurzaamheid betekent. Dit leerpad zal je meermaals laten
ervaren hoe groot de impact van die ervaringen en betrokkenheid op jouw onderwijspraktijk is.

1.3.

Goed leven met respect voor de natuur – dé uitdaging in de 21ste eeuw

De uitdaging voor de 21ste eeuw is om voor de hele wereldbevolking een goed leven uit te bouwen,
binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet. Maar hoe bereik je dat, die duurzame kwaliteit
van leven voor iedereen? Onderstaande grafiek licht dat toe (Global Footprint Network, 2018).
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De correlatie tussen de ecologische voetafdruk en de Human Development Index
Deze “duurzame kwaliteit van leven” – voor iedereen – is bereikt wanneer alle landen in het gele kader,
rechtsonder in de grafiek, gesitueerd zijn. Momenteel stellen we vast dat maar zeer weinig landen in
de buurt komen van dit gele kader: een goed samenleven binnen de ecologische grenzen van de
planeet.
Op de X-as van deze grafische voorstelling zien we de Human Development Index (HDI): het aantal
jaren dat mensen scholing hebben gevolgd, levensverwachting bij de geboorte en welvaart (gelinkt
aan het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking). Deze index wordt uitgedrukt in een waarde
tussen 0 en 1, gaande van de minst tot de meest ontwikkelde landen.
De Y-as geeft een indicatie van de ecologische voetafdruk van elk land. De ecologische voetafdruk
geeft aan hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte nodig is om het
consumptieniveau van een land of één persoon te kunnen handhaven, en om de bijhorende
afvalproductie te kunnen verwerken. Als alle bruikbare oppervlakte op aarde verdeeld zou worden
over alle mensen, en de natuur voldoende ruimte krijgt om zichzelf te herstellen, dan zou elke bewoner
gemiddeld recht hebben op 1,8 ha. Dit is het ‘Eerlijk Aarde-aandeel’. De huidige gemiddelde
ecologische voetafdruk is 2,7 ha, wat betekent dat we nu al de oppervlakte van anderhalve planeet
nodig hebben. De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg is op dit moment 5,1 hectare. De
gemiddelde Belg heeft dus een veel te grote ecologische voetafdruk, wat ten koste gaat van de
bevolking in andere landen.
Idealiter zouden alle landen in het gele kader, rechtsonder in de grafiek gesitueerd zijn. Dat zou
betekenen dat de duurzame kwaliteit van leven voor iedereen bereikt is, dat we goed samenleven
binnen de ecologische grenzen van de planeet. De grafiek toont dat geen enkel land dat punt al bereikt
heeft en dat maar weinig landen in de buurt komen van het gele kader.
De uitdaging van de 21ste eeuw bestaat erin de mondiale gemiddelde ecologische voetafdruk te
verkleinen (zo laag mogelijk staan op de Y-as), zonder in te boeten aan levenskwaliteit (een zo hoog
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mogelijke HDI-score op de X-as). Landen die links in de grafiek gepositioneerd zijn, hebben als uitdaging
een forse vergroting van hun HDI zonder strategieën/technologieën te gebruiken die hun ecologische
voetafdruk doen stijgen. De rood omringde stippen zijn Europese landen, met een hoge HDI-score in
combinatie met een grote ecologische voetafdruk. Zij hebben als uitdaging hun welvaartsniveau (in
termen van HDI) te handhaven en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk drastisch te verminderen.
In de grafiek zie je dat landen als Japan en de Verenigde Staten van Amerika zich in die situatie
bevinden.

1.4.

Een waaier aan denkkaders - verschillende visies op duurzame ontwikkeling in
kaart gebracht

Doorheen de tijd ontstonden diverse interpretaties, stromingen en visies rond duurzame ontwikkeling,
elk met eigen modellen en bewegingen. Hopwood et al. (2005) systematiseerde die interpretaties aan
de hand van heldere kenmerken. We lichten dit toe met voorbeelden (1.4.1.). Daaruit wordt ook
duidelijk dat duurzame uitdagingen een politiek, sociaal en persoonlijk karakter hebben (1.4.2.). Met
enkele oefeningen helpen we je om meer affiniteit te krijgen met deze interpretaties en visies (1.4.3.).

1.4.1. Diverse stromingen en interpretaties

Hopwood brengt de verschillende interpretaties van en visies op duurzame ontwikkeling
samen in onderstaand schema (Mapping the views on sustainable development, 2010).
Bekijk voor je het schema exploreert, eerst dit Introductiefilmpje.
Verken nu het schema van Hopwood: (Voorstel: Als je op een zone klikt, krijg je rechts twee
toetsen):
1 Kenmerken van de interpretatie (zie verder)
2 Voorbeelden: voor elke interpretatie vind je een voorbeeld van een ‘economisch model’ en
van een ‘beweging’ (zie verder in kaders)
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De X-as geeft een continuüm weer gaande van weinig tot veel aandacht voor de milieucomponent van
duurzame ontwikkeling. Op de Y-as zien we een continuüm van weinig tot veel aandacht voor de
sociaal-economische component van duurzame ontwikkeling.
De gele ellips duidt de visies aan die passen binnen het debat over duurzame ontwikkeling. Het zijn
visies die problemen op zowel sociaal-economisch, als op ecologisch vlak tegelijkertijd onderkennen,
en samen het hoofd willen bieden. Binnen deze ellips onderscheidt Hopwood drie brede opvattingen
over de aard van de noodzakelijke veranderingen in de politieke samenleving en de economische
structuren m.b.t. duurzame ontwikkeling1.

Status quo interpretaties - een blijvende economische groei met een hoge eco-efficiëntie;
ook wel omschreven als business as usual, of zwakke duurzaamheid
Hervormingsgerichte interpretaties - een grondige hervorming van onze markten en
overheidsstructuren; ook wel omschreven als strategische duurzaamheid
Transformatieve interpretaties - een nieuwe visie ontwikkelen op wat een kwaliteitsvol leven
inhoudt; ook wel omschreven als sterke duurzaamheid

1

Hopwood geeft zelf aan dat deze indeling een vereenvoudiging is waar je over kan discussiëren, net als over
de grenzen die worden getrokken en hoe scherp of wazig ze zijn. Hij geeft ook zelf aan dat meningen
veranderen over de tijd. Hoewel zijn tekst dateert uit 2005 kozen we er bewust voor dit schema op te nemen in
deze module: het is nog steeds een overzichtelijk kader om de actuele maatschappelijke discussies en debatten
in te kunnen plaatsen.

5

We klikken door op de drie iconen:
Status quo interpretaties: business as usual, of zwakke duurzaamheid





Geen fundamentele verandering nodig aan politieke en economische structuren,
machtsrelaties en -verhoudingen.
Verdere economische groei, de markt heeft een centrale rol.
Technologische ontwikkeling met hogere eco-efficiëntie.
Bedrijven - en daaraan verbonden beurzen en aandeelhouders - staan centraal.

Voorbeeld van een economisch model: de MilieuKuznetsCurve

Voorbeeld van een beweging’:
‘Ecomodernisme’ of ‘Ecological modernizers’

Een belangrijk model binnen de status quo visie op
duurzame ontwikkeling is de zogenaamde ‘MilieuKuznetscurve’. Deze curve verwierf grote bekendheid
door een rapport van de Wereldbank uit 1992. Volgens
dit model, ontwikkeld door de economen Gene
Grossman en Alan B. Krueger (in Van Oyen, 2013), zal
in de eerste fase van economische groei
milieuverontreiniging doorgaans toenemen (o.a.
gelinkt aan de ontwikkeling van zware industrie). Als
die economische groei aanhoudt en voor duurzame
welvaartsgroei zorgt, zal de milieuverontreiniging
echter opnieuw afnemen. Reden is dat de behoefte aan
een schoner milieu toeneemt bij een bevolking met een
hoger welvaartsniveau (die ook meer geld kan
besteden).

In het duurzaamheidsdiscours willen de
ecomodernisten de liberale principes van
democratie, verdraagzaamheid en pluralisme een
herkenbare plaats geven. Deze visie blijkt uit dit
ecomodernistisch manifest (Ecomodernist
Manifesto, 2015):

“Wij academici, wetenschappers, campagnevoerders
en burgers schrijven dit manifest in de overtuiging dat
verstandig toegepaste kennis en technologie kunnen
zorgen voor een goed en zelfs een groots
Antropoceen. In een goed Antropoceen gebruikt de
mens zijn groeiende sociale, economische en
technologische vaardigheden om het leven beter te
maken, het klimaat te stabiliseren en de natuur te
beschermen.
Hierbij onderschrijven wij een oud ideaal, namelijk
het idee dat de mensheid haar impact op het milieu
moet verkleinen om plaats te maken voor natuur.
Maar tegelijk verwerpen we het idee dat menselijke
samenlevingen in harmonie moeten leven met de
natuur om zo een economische en ecologische
ineenstorting te vermijden.
Het intensiveren van tal van menselijke activiteiten
(zoals landbouw, energiewinning, bosbouw en
stadsontwikkeling) met als doel minder land te
gebruiken en de impact op het milieu te verminderen,
is de sleutel tot het loskoppelen van menselijke
ontwikkeling en natuur. Deze socio-economische en
technologische processen staan centraal in de
economische
modernisering
en
de
milieubescherming. Samen zullen zij ons in staat
stellen om de klimaatverandering binnen de perken
te houden en armoede te verlichten.”

De Milieu-Kuzenetscurve
Deze curve (Van Oyen, S, 2013) is afgeleid van de
oorspronkelijke Kuznetscurve over ongelijkheid,
een theorie uit de jaren vijftig van de 20ste eeuw.
Volgens die theorie neemt de ongelijkheid bij
economische ontwikkeling eerst toe, maar in een
volgende fase van groei neemt ze automatisch
weer af. Vanaf de jaren 80 kreeg deze theorie
meer kritiek. Dat deed ook Thomas Piketty in
‘Capital in the Twenty-First Century’ (2014).
Piketty stelt dat ongelijkheid vooral zal afnemen Een overzicht van wie dit onderschreven heeft, vind
je op de homepagina.
via structurele herverdelingsmechanismen.
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De Kuznetscurve
Hervormingsgerichte interpretaties: strategische duurzaamheid







Overheid in sturende rol, want hervorming van markten en overheidsstructuren is
noodzakelijk.
Belang van investeringen in groene technologie en het tegengaan van marktfalen door een
verandering in belastingstructuren (o.a. CO2-taks, vermogensbelasting, …) en subsidies.
Binnen de huidige politieke en economische structuren kunnen oplossingen voor
duurzaamheidsproblemen ontstaan, mits grote veranderingen in het beleid en op basis van
een goed onderbouwde argumentatie.
Belang van politiek lobbywerk en samenwerking met bedrijven.
Dit soort visies op duurzame ontwikkeling domineert binnen de academische wereld, het
beleid en bij mainstream NGO’s.

Voorbeeld van een economisch model:

Voorbeeld van een beweging:

Blue economy, Gunter Pauli

11.11.11

In het boek Blue Economy, maar ook via zijn website en
blog, gaat Gunter Pauli (2020), ook wel de " Steve Jobs
of sustainability" genoemd, op zoek naar
opportuniteiten om de schaal van verduurzaming te
vergroten.

De koepelorganisatie 11.11.11 (2020) wil naast
haar fondsenwervende acties en sensibilisering
rond ontwikkelingsprojecten in het zuiden, politici
en het beleid stimuleren na te denken en acties te
ontplooien rond ongelijkheid, duurzaamheid en
rechtvaardigheid wereldwijd.

“Time has come to shift towards a competitive business
model that responds to the basic needs of all, with what
is locally available. We need a model that allows
producers to offer the best at the lowest prices, by
introducing innovations that generate multiple
benefits, not just increased profits. This economic
philosophy was first introduced in 1994 by Prof. Gunter
Pauli, when asked by the United Nations to reflect on
the business models of the future, in preparation for
COP3 in Japan where the Kyoto Protocol was decided….
The Blue Economy applies to any business sector and in
addition to the reinjection of cash into the local
economy, and the use of locally available resources. It
is dedicated to eliminate whatever is not needed. A
battery is not replaced by a green battery, it is simply
substituted by an energy system for mobile electronic

In haar sociaal-economische standpunten pleit
deze koepel voor een systeem van internationale
financiering voor sociale bescherming.
Zonder controlemechanismen op de vrije markt
vergroot de ongelijkheid. Enkel dankzij een goede
sturing door de overheid kan de vrije markt een
belangrijke rol spelen in de bestrijding van
armoede en ongelijkheid.
Deze beleidsbeïnvloeding doet 11.11.11 samen
met 20.000 vrijwilligers en de leden in eigen land
(tientallen ngo’s, vzw’s, vakbonden etc.), met de
partnerorganisaties in het Zuiden en via
internationale netwerken van gelijkgezinde
organisaties.
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devices and power storage that does not rely on metalbased (and mining driven) batteries. This represents
massive savings in material and costs, while reducing
the ecological footprint on the environment and the
health risks to the citizens of this world.
The Blue Economy is not tailored to the large
corporations, which have an established business
model that will be hard to change. The Blue Economy
rather inspires the young and the entrepreneurial
minds and offers a broad platform of innovative ideas,
that have been implemented somewhere in the world
to demonstrate that the future is bright - provided we
go beyond the known and the obvious.”

Transformatieve interpretatie: sterke duurzaamheid







Nieuwe visies ontwikkelen op wat een kwaliteitsvol leven inhoudt.
Bestaande machtsstructuren, maar ook wereld- en mensbeelden, fundamenteel veranderen.
Het beeld over de relatie van de mens met de natuur en de samenleving veranderen. Centraal
staan nieuwe paradigma’s en wijzigingen in de systemen die de basis vormen van onze maatschappelijke ontwikkeling, zoals het energiesysteem, het mobiliteitssysteem, het
voedselsysteem, het huisvestingssysteem, het materialensysteem, het gezondheidssysteem,
etc. (Van Poeck et al., 2017).
Naast aandacht voor efficiëntiedenken ook aandacht voor het sufficiëntiedenken. De term
sufficiëntie verwijst naar ‘genoeg’. Maar hoeveel is ‘genoeg’? Niet enkel de economie moet
het goede leven bepalen, schreef onder meer W. Sachs (1999). Nieuwe modellen van
kwaliteitsvol leven komen dan voorop te staan. Essentieel is de vraag of duurzaamheid dan
nog geïntegreerd kan worden in een benadering die blijft vertrekken van economische groei?
Pleidooi voor lokale controle over middelen en processen.

Voorbeeld van een economisch model:
Donutmodel

Het Donutmodel van econoom Kate Raworth
biedt een alternatief kompas voor duurzame
ontwikkeling. Ze ontwikkelde dit model voor het
Oxfamrapport A safe and Just Space for Humanity
en werkte het verder uit in haar boek
Donuteconomie: in zeven stappen naar een
economie voor de 21ste eeuw (Raworth, K.,2017).

Voorbeeld van een beweging:
Degrowth-movement
De bottomline van de degrowth-beweging is: “Van
groeireligie
naar
welvaart
zonder
groei”.
“Deze academische beweging bouwt voort op termen
die vooral door milieuactivisten in het globale Zuiden
gelanceerd werden: milieuracisme, de milieustrijd van
de armen, biopiraterij, ecologische schuld,
klimaatrechtvaardigheid, ‘landgrabbing’, etc. Volgens
Joan Martinez Alier, Leah Temper, Daniela Del Bene en
Arnim Scheidel, die het wetenschappelijk artikel ‘Is
there a global environmental justice movement?’
publiceerden, werden deze termen door politieke
ecologen en ecologische economen overgenomen en
voegden die laatsten mathematische concepten toe,
concepten zoals ‘ecologisch ongelijke ruil’ en
‘ecologische voetafdruk’. Sommige mensen zijn dit
geheel van ideeën en concepten een ideologie gaan
noemen. Die ideologie wordt omschreven als het
‘ecologisme’ en is anders dan het neoliberalisme en
communisme… Het macro-economische ecologisme
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De buitenste rand van dit model stelt de
planetaire bovengrens2 of the ecological ceiling
voor. Hieruit volgt de vraag of de actuele
ontwikkeling, met een blijvende focus op
exponentiële economische groei, ecologisch
verantwoord is voor nu én later (Planet)
(Rockström et al, 2009) .
De binnenste rand stelt de sociale ondergrens
voor, of ons ‘sociaal fundament’, met als centrale
vraag of de actuele ontwikkeling sociaal
rechtvaardig is voor elke aardbewoner, hier én
elders, op dit moment én later (People).
De ruimte tussen het planetaire plafond (Planet)
en de sociale basis (People) heeft de vorm van een
donut. In die donut kan de mens veilig én
rechtvaardig een samenleving vorm geven. Dit is
de beschikbare ruimte voor economische
ontwikkeling of ‘the safe and justice space for
humanity’ (Prosperity). Onder economische ruimte
verstaat Kate Raworth een ruimte waarin tal van
afspraken gemaakt worden, zaken georganiseerd
worden, producten en diensten uitgewisseld
worden, herverdeling georganiseerd wordt, etc.
Veel breder dus dan de eerder beperkende
betekenis van economie ‘als een ruimte van
oneindige groei om winst te creëren’.

baseert zich op harde meetbare wetenschap.”
(Meynen, 2020)

In paragraaf 1.6.2 gaan we verder in op dit model.

1.4.2. Uitdagingen met een politiek, sociaal en persoonlijk karakter
Je kan het schema van Hopwood uiteraard ook gebruiken om jezelf te positioneren. Die positie is geen
statisch gegeven maar wordt beïnvloed door de ontwikkeling van onze kennis, onze ervaringen en
levensgebeurtenissen, onze ontmoetingen met andere mensen en hun visies, maatschappelijke
ontwikkelingen, etc. Ons waarden- en normenpatroon verandert voortdurend, net als onze
samenleving zelf. En hoe je het ook draait of keert, duurzaamheidsvraagstukken hebben een politiek
karakter (Het politieke karakter van duurzaamheidsvraagstukken, Block, T., 2019). Maatschappelijk
gezien uit zich dat in een strijd tussen interpretaties, belangen en macht om de gevestigde orde al dan
niet te verdedigen, blinde vlekken bloot te leggen, etc.
Het vergt een fundamenteel (democratisch) debat om hier als samenleving mee om te kunnen gaan
Aan de slag met de interpretaties en visies
Oefening 1
Welke interpretatie van Hopwood sluit het meest aan bij jouw visie? Waarom? Kan je dat duiden met
2

Het concept planetaire grenzen is ontwikkeld door Rockström et al. En verwijst naar de beperkingen die de aarde als leefomgeving biedt:
de aarde is een eindig systeem. Er zijn grenzen in termen van wat de aarde aankan op een aantal gebieden: populatie, grondstoffen,
vervuiling, voedselproductie enz.
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een voorbeeld? Ken je mensen die actief verbonden zijn met die strekking? Of maak je misschien zelf
deel uit van een beweging of een stroming?
Oefening 2
In welke interpretatie zou je volgende voorbeelden plaatsen? Soms zijn meerdere antwoorden
mogelijk.


‘Green Deal’:

Met de Europese ‘Green Deal’ - december 2019 - stelt de Europese Commissie een plan voor om de transitie en
transformatie naar een duurzamer Europa vorm te geven.
“De Europese Commissie zal de geopolitiek hervormen, inclusief de wereldwijde belangen op gebied van
economie, handel en veiligheid. … De ‘Green Deal’ is de nieuwe groeistrategie die de EU moet omvormen naar
een eerlijke en welvarende maatschappij, met een moderne, bronnen-efficiënte en concurrerende economie, die
is gebaseerd op netto-nul broeikasgasuitstoot in 2050 en op economische groei die is losgekoppeld van
bronverbruik¨3 (De Europese Green Deal, 2019). + link naar
o
o
o
o
o

Hoe denkt men in dit voorbeeld over economische groei?
Welke wijziging aan machtsstructuren zijn te verwachten?
Wie wint er bij deze visie? Wie verliest er?
Hoe wordt kwaliteitsvol leven ingevuld?
Besluit: Green Deal sluit het meest aan bij...

o
De Europese Green Deal (De Europese Green Deal, 2019)



“Transforming our world. The 2030 Agenda for Sustainable Development”

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’, die vertaald wordt in
17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDG). Deze doelstellingen reiken een wereldwijd breed gedragen kader
aan, om duurzame ontwikkeling te vertalen in visies en acties van overheden, bedrijven en organisaties. De

3

De Europese Green Deal [Mededeling van de Europese Commissie]. (2019, 11 december).
Geraadpleegd van https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
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Agenda 2030 is een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN, ondertekend door 193 lidstaten, en is
niet bindend.
+ link naar document: “Transforming our world. The 2030 Agenda for Sustainable Development” 4
o Hoe denkt men in dit voorbeeld over economische groei?
o Welke wijziging aan machtsstructuren zijn te verwachten?
o Wie wint er bij deze visie? Wie verliest er?
o Hoe wordt kwaliteitsvol leven ingevuld?
o Besluit: De SDG’s sluiten het meest aan bij...
TIP: Ben je nog niet vertrouwd met dit rapport, doorloop dan eerst de 1.6.2.4. en 1.6.2.5. + link naar



Uit de missie van Bond Beter Leefmilieu (BBL):

“Onze missie
We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed en gezond leeft, zonder te wegen op de natuur,
het milieu en het klimaat.
Onze strategie
We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken, en inspireren en activeren hen met
informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het
creëren van een markt hiervoor. En door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan
het beleid van overheden.
Onze thema’s
We focussen op emissievrije mobiliteit, hernieuwbare energie, plantaardige voeding, duurzame landbouw,
circulaire grondstoffen en ruimtelijke ordening, concrete thema’s die een essentiële rol spelen in de transitie naar
een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie.”5(BBL, 2020) + link naar



o

Hoe denkt men in dit voorbeeld over economische groei?

o

Welke wijziging aan machtsstructuren zijn te verwachten?

o

Wie wint er bij deze visie? Wie verliest er?

o

Hoe wordt kwaliteitsvol leven ingevuld?

o

Besluit: BBL sluit het meest aan bij...

Extinction Rebellion Belgium

4

United Nations. (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Geraadpleegd van
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
5 Onze missie & werking. (z.d.). Bond Beter Leefmilieu. Geraadpleegd 6 oktober 2020, van
https://www.bondbeterleefmilieu.be/onze-missie-werking
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“WE DEMAND:
that the Government declares a Climate and Ecological Emergency, recognising the need for rapid
transformation of our economic system.
that the Government enacts a comprehensive, legally-binding National Emergency Plan which phases out the
extraction and import of fossil fuels by 2025, and prioritises restoration of biodiversity and the preservation
of our natural environment.
a Citizens' Assembly, equipping our regions and communities with the resources and the authority to ensure
a managed transition to an equitable post-growth society.”6(Extinction Rebellion, 2020) + link naar
o
o
o
o
o



Hoe denkt men in dit voorbeeld over economische groei?
Welke wijziging aan machtsstructuren zijn te verwachten?
Wie wint er bij deze visie? Wie verliest er?
Hoe wordt kwaliteitsvol leven ingevuld?
Besluit: Extinction Rebellion Belgium sluit het meest aan bij...

NewB7

NewB is een Belgische coöperatie die bouwt aan een ethische en duurzame bank, ten dienste van een
samenleving die de planeet en de mensenrechten respecteert. Waarom een nieuwe bank oprichten?
NewB wil dat het geld op onze bankrekening de lokale economie financiert en het verschil maakt voor duurzame
projecten met echte toegevoegde waarde voor onze samenleving. Deze bank in oprichting wil financiële zuurstof
geven aan sociale en duurzame projecten. Ze wil als coöperatie aan elke persoon één stem geven. Haar werking
is gebaseerd op 13 waarden, zo wil ze mee de bankwereld veranderen. + link naar
o
o
o
o
o



Hoe denkt men in dit voorbeeld over economische groei?
Welke wijziging aan machtsstructuren zijn te verwachten?
Wie wint er bij deze visie? Wie verliest er?
Hoe wordt kwaliteitsvol leven ingevuld?
Besluit: NewB sluit het meest aan bij...

VDAB in gesprek met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vlaanderen (MVOVL, kenniscentrum
duurzaam ondernemen) over de vluchtelingenthematiek

MVOVL: “Misschien is het wel interessant om eens stil te staan bij de verduurzaming van de beroepsopleiding
voor vluchtelingen bij de VDAB. Wat houdt die belofte in?”
Fons Leroy, afgevaardigd bestuurder van de VDAB:
“De verduurzaming heeft in essentie betrekking op twee zaken, namelijk het inkorten van het traject én de
competenties die de deelnemers zelf al beheersen, als uitgangspunt nemen. Vroeger dienden vluchtelingen een
inburgeringstraject van een paar jaar af te werken, waarbij ze les kregen over de maatschappelijke instituties,
en vervolgens taallessen dienden te volgen om in aanmerking te komen voor een professionele vorming bij de
VDAB. Sinds enkele jaren is het traject sterk ingekort en haakt de beroepsopleiding in op de aanwezige
competenties bij de vluchtelingen. Zo is een gedifferentieerd aanbod aan beroepsopleidingen ontwikkeld,
naargelang de geletterdheid, de scholing, en de beroepsrelevante capaciteiten van de vluchtelingen. Zo bieden
6

Our Demands. (z.d.). Extinction Rebellion Belgium. Geraadpleegd 6 oktober 2020, van https://www.extinctionrebellion.be/en/

Waarden als leidraad. (z.d.). NewB. Geraadpleegd 6 oktober 2020, van
https://www.newb.coop/nl/values
7
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wij aan mensen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt, een jobgerichte beroepsopleiding aan. We stellen dat in de
loop van die beroepsopleiding zowel taal als waarden kunnen meegegeven worden. Trouwens, VDAB heeft
samen met ‘Rising You(th)’ daarvoor een ‘Sustainable Partnership Award’8 ontvangen. 30 à 40% van de
vluchtelingen die aan deze vormen van beroepsopleiding deelnemen, stromen door naar de arbeidsmarkt.
Resultaten, die enkel landen zoals Duitsland, met een goed presterend inburgeringsbeleid halen. Op die manier
biedt het opleidingsaanbod van de VDAB een meer duurzaam perspectief voor de vluchteling, zowel qua werk
als qua participatie in andere vormen van gemeenschapsleven. Daarvoor doen wij zowel beroep op de
verantwoordelijkheid van de vluchtelingen zelf (om hun talenten verder te ontwikkelen) als op die van de
werkgever (om vluchtelingen de kansen op een job te bieden).”9(MVO Vlaanderen, 2018) + link naar

1.5.

o

Hoe denkt men in dit voorbeeld over economische groei?

o

Welke wijziging aan machtsstructuren zijn te verwachten?

o

Wie wint er bij deze visie? Wie verliest er?

o

Hoe wordt kwaliteitsvol leven ingevuld?

o

Besluit: De samenwerking VDAB-Rising You(th) sluit het meest aan bij...

Duurzame ontwikkeling – geen eenduidig verhaal

Wat is duurzame ontwikkeling of wat zou het moeten zijn? Welke richting moet duurzame
ontwikkeling uit? De visies daarover zijn heel talrijk én vaak ook conflicterend. Een definitief routeplan
voor duurzame ontwikkeling van A tot Z bestaat niet. We moeten met elkaar in overleg gaan.

1.5.1. Routines en diepgewortelde waarden in vraag gesteld

8

Deze prijs werd in 2017 uitgereikt door The Shift, het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. Dat netwerk wil
met leden en partners (bedrijven en non-profitorganisaties) de transitie naar een betere samenleving en
economie verwezenlijken. Het kader van de Sustainable Development Goals (Agenda 2030) helpt deze ambities
in kaart te brengen. Samen zoeken de partners naar nieuwe zakenmodellen en maatschappelijke projecten.

Ons verhaal. (z.d.). The Shift. Geraadpleegd 6 oktober 2020, van https://theshift.be/nl/about-us/ourstory
From the outside in. (2018, 28 september). MVO Vlaanderen.
https://www.mvovlaanderen.be/inspiratie/outside
9

13

Duurzame ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met een context van dissensus. Niet alleen
dagelijkse routines komen in het gedrang, veranderingsprocessen zorgen ook voor conflicten in
waarden en normen. Het debat over de interpretatie van duurzame ontwikkeling stopt nooit. Dat zou
trouwens niet wenselijk en ook niet haalbaar zijn. Achter elke interpretatie gaat steeds een
wereldbeeld, levensbeschouwing (of paradigma) of ideologie schuil. Het gaat dan ook vlug over macht
en belangen. Daarom is het belangrijk zich bewust te zijn van de verschillende interpretaties van
duurzaamheid die leven binnen een groep en erover in gesprek te gaan. Verschillende interpretaties
leiden immers tot:
-

een andere ‘framing’ van het probleem
andere mogelijke oplossingen
andere mogelijke strategieën

Dit sijpelt ook door in het actuele maatschappelijke debat in de sociale media en op straat. Denk
bijvoorbeeld aan basisbewegingen die pleiten voor een ‘rechtvaardige transitie’: climate justice, de
beweging van de gele hesjes, … Al deze bewegingen willen maatschappelijke verandering gelinkt aan
duurzame uitdagingen.
Film met Mathias Lievens, KU Leuven die met concrete voorbeelden ‘dissensus’ duidt.
Reflectievraag: Merk je ook in een docententeam of tussen studenten hoe lastig het kan zijn dagelijkse
routines en soms diepgewortelde waarden en normen in vraag te stellen?
De volgende hoofdstukken reiken handvatten aan om hiermee om te gaan, zowel in relatie tot
studenten (hoofdstuk 2) als in relatie tot collega’s, studenten en andere instellingsbetrokkenen
(hoofdstuk 3).

1.5.2. Voortschrijdend inzicht
Onze kennis over duurzaamheid en onze duurzaamheidsstrategieën veranderen voortdurend. Er
komen ook steeds nieuwe inzichten bij en daardoor moeten we de gekozen vertalingen/oplossingen
blijvend in vraag stellen. Wat gisteren een oplossing leek, is dat vandaag niet meer. Duurzaamheid is
onlosmakelijk verbonden met een context van voortschrijdend inzicht. Enkele voorbeelden:
Voorbeeld
Verlichting: van gloeilamp over spaarlamp naar
ledlamp
We hebben op het gebied van verlichting al een heel
lange weg afgelegd. In de 20ste eeuw was de
klassieke gloeilamp nog koning. Maar het rendement
van de gloeilamp ligt laag: het grootste deel (tot 90%)
gaat verloren in onbruikbare warmte. En Recupel
recycleert geen gloeilampen.
De spaarlamp begin jaren ’80 betekende al een hele
sprong voorwaarts. En een tijdje later deed de ledlamp
daar nog een sprongetje bij.
Een ledlamp gaat minstens 15.000 tot zelfs 50.000 uur
mee. Dat is 50 keer langer dan een gewone gloeilamp.
Led- en spaarlampen hebben een label van A tot zelfs
A++ en zijn dus allebei energiezuinig. Ledlampen scoren
beter als het op levensduur aankomt. En Recupel
recycleert zowel led- als spaarlampen (Twee uitblinkers

Voorbeeld
Lage-EmissieZone (LEZ): terwijl de ene stad kiest voor
een lage-emissiezone, schaft de andere stad deze
opnieuw af
Een LEZ is een afgebakend gebied waarin voertuigen die
te veel schadelijke stoffen uitstoten niet, of slechts onder
bepaalde voorwaarden, binnen mogen. Als je een LEZ
binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder
een andere vorm van toelating, krijg je een boete.
Hoe zit het in België? Antwerpen heeft sinds februari 2017
een LEZ, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds januari
2018 en Gent sinds januari 2020. Het stadsbestuur van
Leuven koos (nog) niet voor het invoeren van een LEZ.
Maar in Rotterdam mogen er vanaf 1 januari 2020
opnieuw dieselvoertuigen rijden in de binnenstad - ook de
oudere, vervuilende voertuigen. De Nederlandse stad
schroeft de milieuzone, een variant op de Brusselse lageemissiezone (LEZ), terug. Rotterdam schakelde over op
maatregelen die niet repressief, maar eerder positief en
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voor het milieu: de spaarlamp en ledlamp, Recupel,
2020). Maar ledlampen recycleren blijkt dan weer zeer
complex te zijn. Daar is nog veel onderzoek voor nodig
(Recycling ledlampen is complex dossier, Light Rec
Nederland, 2019).
‘Betaal voor het licht, niet voor de lampen’, dat is de
stap die Philips zet (Verdien geld met licht Philips,
2020). Licht wordt verkocht als een dienst. Je betaalt
voor de service (installatie, materiaal, etc.), niet voor de
producten (de lampen in dit geval). De installateur
heeft er dus alle voordeel bij om duurzaam materiaal te
gebruiken.

preventief zijn. (Waarom Rotterdam zijn lage-emissiezone
afbouwt, BRUZZ, 2019 )
Of een lage-emissiezone al dan niet een oplossing biedt,
hangt dus af van veel contextvoorwaarden en van
specifieke duurzaamheidsdoelstellingen. Wat effectief
blijkt te werken in de ene stad, kan in een andere
stadsomgeving onbedoelde en negatieve neveneffecten
oproepen. Het zal dus continue dialoog en experiment
vergen om de beste oplossing te vinden richting een
duurzame samenleving.

Maar voortschrijdend inzicht doet ons bij deze voorbeelden ook vragen stellen rond het belang van
ogenschijnlijk secundaire factoren als ‘geld, winst en macht’ (op korte termijn) en hoe deze
overeenstemmen met de duurzaamheidsidealen (op lange termijn). Bij ‘licht als een service’,
bijvoorbeeld: wat heeft er dan prioriteit: bedrijfswinst of duurzaamheid? Hoe gaan beide samen?
Kunnen ze samengaan? Wat is het achterliggende bedrijfsmodel?
Dezelfde redenering geldt voor de LEZ: voert men die in of schaft men die opnieuw af omwille van
klimaatdoelstellingen (op lange termijn) of omwille van komende verkiezingen en mogelijk politieke
perceptie (op korte termijn)?
Reflectievraag: Zie je zelf voorbeelden binnen je eigen expertise, waarbij gevonden ‘oplossingen’ op
termijn de kritische toets van duurzaamheid niet bleven doorstaan?
1.5.3. Geen kant-en-klare duurzaamheidsstrategieën
“Om (dergelijke) sociotechnische systemen te beïnvloeden in de richting van duurzaamheid, volstaan
klassieke plannings- en managementinstrumenten niet. We zullen ons met kleine stapjes in een meer
duurzame richting moeten bewegen: kritisch voortbouwend op wat er al is, maar zonder absolute
zekerheid op succes. Toverformules of kant-en-klare-strategieën om transities te managen richting een
duurzame toekomst, bestaan niet. Het gaat veeleer om het zoeken naar mogelijkheden om de blik te
verruimen, problemen te herdefiniëren, aannames en interpretatiekaders te vernieuwen, ambitieuze
toekomstvisies te creëren, nieuwe actoren te betrekken, rollen te herdenken en te experimenteren met
duurzame praktijken en technologieën.” (Van Poeck, 2017, p. 11)

Hoe zit het in je eigen onderwijsinstelling?
In hoofdstuk 3 passen we deze gedachtegang toe op de eigen onderwijsinstelling. We stellen de vraag
welke betekenisvolle stappen een instelling kan zetten om de ambitie om een duurzame
opleidingsinstelling te zijn, waar te maken. Een pasklaar routeplan van A tot Z geven kan niet. Elke
instelling is immers uniek, qua visie, organisatie en historisch archief. Het routeplan zal stap voor stap,
via experimenten en aangepaste participatieve processen, vorm krijgen op maat van de instelling. Een
‘Kijkwijzer’, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 3, (Link naar Kijkwijzer, hoofdstuk 3), kan hierbij
ondersteuning bieden.
Enkele vragen die je je alvast kan stellen:
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Welke interpretatiekaders en toekomstvisie zal de instelling hanteren om
duurzaamheidsstrategieën uit te werken?
Welke actoren worden daarbij betrokken?
En waar zou jij – met de kennis die je hebt – jouw onderwijsinstelling plaatsen in het schema
van Hopwood (zie 1.4.1)?

1.5.4. Nieuwe actoren - nieuwe vormen van participatie
Jongeren spijbelen en komen op straat, regelmatig is er luid protest tegen institutioneel racisme,
ouders van schoolkinderen eisen autoluwe straten in de buurt van de school, etc. De drijfveer achter
deze manifestaties is dat de actievoerders - en degenen die zij representeren - vinden dat
veranderingsprocessen niet ver genoeg gaan en te traag evolueren. Ze hameren op de ‘sense of
urgency’ en herkennen zich niet in de gangbare politiek en beleidsmaatregelen. Die onrust, het gevoel
niet erkend te worden, maakt dat deze acties van verzet niet altijd zo vreedzaam verlopen. De
protestbeweging van de gele hesjes, naar aanleiding van de verhoging van de brandstofaccijnzen en
de stijgende kosten van het levensonderhoud in 2018, is daarvan een voorbeeld.
Voorbeeld ‘Scientists for Climate’:
Scientists4Climate is een groep Belgische wetenschappers die zich inzetten voor een duurzame en
leefbare wereld naar aanleiding van de oproep van de jeugd. Scientist4Climate wil het publieke
debat over klimaatverandering en klimaatactie ondersteunen met wetenschappelijke feiten en
hun expertise en kennis inzetten voor een tijdige transitie naar een klimaatneutrale en duurzame
samenleving.
In 2019 werd het Panel voor klimaat en duurzaamheid georganiseerd, op vraag van
youth4climate. Dit panel ontving input voor klimaatmaatregelen van meer dan 100 experten. In
dezelfde periode werd op vraag van de campagne van ‘Sign for My Future’ het rapport ‘A net zero
greenhouse gas emissions Belgium 2050’ opgesteld voor en overhandigd aan Belgische
beleidsmakers en stakeholders.
Beide rapporten worden ondersteund door Scientists for Climate, die de rapporten ook duidt in de
publieke opinie. (Scientists4Climate, 2019)

Hoe betrekken we de relevante actoren in het transitieproces? Hoe kan democratie beter
functioneren, aangepast aan de nieuwe complexe uitdagingen? Nieuwe vormen van participatie
dringen zich op.
Voorbeeld ‘burgerpanel’: “Burgerpanel moet kloof tussen burger en bestuur in Mechelen
verkleinen”
“De stad Mechelen start met een burgerpanel. Daarin gaan vijftig willekeurig gekozen Mechelaars
aan de slag met vragen die ze over één thema krijgen. De conclusie van die vragen wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat om een proefproject: bij een positieve evaluatie gaat
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het burgerpanel ook met andere thema's aan de slag.” 10(Burgerpanel moet kloof tussen burger en
bestuur in Mechelen verkleinen, vrtNWS, 2019) + link naar
Ook hogeronderwijsinstellingen spelen in op deze trend en betrekken de directe ervaringen van
burgers in hun onderzoeksvragen. Onderwijs en onderzoek worden gelinkt met de ervaren noden in
de samenleving, ook zeer nabij, in de eigen buurt en regio. Een ‘living lab’ bijvoorbeeld, heeft
transdisciplinaire kennisontwikkeling als doel. In zo’n lab werken verschillende partijen gezamenlijk
aan een innovatieve oplossing in een levensechte setting. Dit soort ‘living lab’-onderzoek is gericht op
het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. In hoofdstuk 2
komen competenties en werkvormen aan bod die docenten en studenten hierbij kunnen inzetten.
Hoofdstuk 3 gaat in op de institutionele randvoorwaarden.

Voorbeeld ‘Living Lab’: Stadsacademie Gent
De afgelopen jaren klonk de vraag van Gentse actoren naar een grotere betrokkenheid van de
universiteiten in lokale kwesties steeds luider. (“De UGent moet zich meer profileren als een
proactief partner in de stad”, concludeerde Michel Bauwens in zijn ‘Commons Transitie Plan’ voor
Gent. (CDO UGent, 2020)
In deze context kreeg het idee voor de Stadsacademie voorlopig vorm. Eerst als ruw idee dat
besproken en positief onthaald werd, op zowel formele fora zoals de Commissie
Duurzaamheidsbeleid en het Stad Gent-UGent-overleg, als op bilateraal overleg met Gentse
beleidsmakers, Kunstencentrum Vooruit, Departementen van UGent (bv. inzake ‘onderzoek’ en
‘onderwijs’), etc. Later … + link naar Bron11

1.6.

Duurzame ontwikkeling: begripsbepaling

We hebben al begrepen dat duurzame ontwikkeling een complex, soms wat moeilijk te vatten begrip
is. Maar hoe werd dit begrip systematisch ingevuld en gekaderd, en beïnvloed door historische
gebeurtenissen?

1.6.1. Het Brundtlandrapport: de klassieke definitie
Duurzame ontwikkeling kreeg zijn moderne, formele invulling in het VN-Brundtlandrapport ‘Our
Common Future’, genoemd naar de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland. (United
Nations, 1987)
De belangrijkste conclusie van het rapport luidde dat de grootste mondiale problemen het gevolg
waren van de armoede in het ene deel van de wereld, en de niet-duurzame consumptie en productie
Burgerpanel moet kloof tussen burger en bestuur in Mechelen verkleinen. (2019, 25 november). vrtNWS.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/25/burgerpanel-moet-kloof-tussen-burger-en-bestuur-in-mechelenverk/
10

11

Stadsacademie: collaboratorium voor Gentse duurzaamheidsvraagstukken. (z.d.). Centrum voor
Duurzame Ontwikkeling. Geraadpleegd 6 oktober 2020, van
https://www.cdo.ugent.be/network/stadsacademie-collaboratorium-voor-gentseduurzaamheidsvraagstukken
17

in het andere deel van de wereld. Dit zagen we ook al in de grafiek uit 1.3 die de correlatie tussen de
ecologische voetafdruk en de Human Development Index in beeld bracht.
Duurzame ontwikkeling betekent in dit rapport:
"Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de behoeften
van de toekomstige generaties in gevaar te brengen".
In het bijzonder de basisbehoeften van de arme bevolking wereldwijd kwamen centraal in de focus te
liggen:
“It contains within it two key concepts: the concept of ‘needs’, in particular the essential needs
of the world’s poor, to which overriding priority should be given; and the idea of ‘limitations’
imposed by the state of technology and social organization, on the environment’s ability to
meet present and future needs (WCED), 1987, p. 43).” (Holden, E., Linnerud, K., & Banister, D.,
2014. p; 131)

Jean Hugé, VUB (2012) haalt vier redenen aan waarom dit rapport een mijlpaal is in het huidige
duurzaamheidsdebat:
1) De beroemde missie van het rapport, nl. de vervulling van de huidige menselijke behoeften in
evenwicht brengen met de behoeften van toekomstige generaties, is de trigger van de meeste
duurzame initiatieven wereldwijd.
2) Het rapport heeft duurzame ontwikkeling als een substantieel onderdeel van het internationale
ontwikkelingsdenken en -praktijken vastgesteld.
3) Het zorgde voor een explosie van werk rond het thema.
4) Het symboliseert de wereldwijde doorbraak en popularisering van het concept duurzaamheid.

“Even though there is not yet any political or scientific agreement on a definition of sustainable
development, it remains remarkably persistent as an ideal political concept, similar to
democracy, justice, and liberty (Meadowcroft, 2007). Indeed, sustainable development “is now
like ‘democracy’: it is universally desired, diversely understood, extremely difficult to achieve,
and won’t go away” (Lafferty, 2004, p. 26).” (Holden, E., Linnerud, K., & Banister, D., 2014. P. 130)

Merk op dat Hopwood het Brundtlandrapport in zijn schema (+ hier link naar schema van Hopwood)
situeert op de grens tussen een ‘status quo interpretatie’ en een ‘strategische of hervormingsgerichte
interpretatie’. Reden daarvoor is dat het rapport uitgaat van een blijvende economische groei, indien
nodig structureel bijgestuurd door overheidsbeleid.

1.6.2. Allerhande kaders voor duurzame ontwikkeling
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in deze animatiefilm zie je hoe je duurzame uitdagingen kan koppelen aan enkele iconische kaders
rond duurzame ontwikkeling. De film toont aan dat ‘duurzaamheid’ of ‘duurzame ontwikkeling’ geen
statisch gegeven is, maar een dynamisch concept, gekoppeld aan een toekomstscenario voor een meer
duurzame samenleving.
Link naar film

Hieronder zie je een oplijsting van ‘iconische beelden’ die elk op zich een kader schetsen en acties
stimuleren rond het dynamische en complexe concept ‘duurzame ontwikkeling’. Je kan op de beelden
klikken voor meer duiding.
De beelden staan in een min of meer chronologische volgorde. Een meer gestructureerde tijdlijn rond
het denken over duurzaamheid en duurzame ontwikkeling, vind je in paragraaf 1.7.

1.6.2.1.

Triple P-model (zwakke duurzaamheid)

Het ‘triple P businessmodel’ of ‘Triple Bottom Line’ (MO*, 2013) vindt zijn oorsprong in de voorstelling
van duurzame ontwikkeling door John Elkington in zijn boek ‘Cannibals with Forks’ (Elkington, J., 1997).
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Drie even grote cirkels van gelijke omvang (People: met aandacht voor welzijn/welbevinden, Planet:
met aandacht voor ecologsiche impact, Profit: met aandacht voor winstcijfers en dividenden)
overlappen elkaar. In de doorsnede bevindt zich de duurzame ruimte.
Elkington zegt tot bedrijfsleiders: “If you think that sustainable development is just about eco-efficiency,
how you can make or save money by resource efficiency: you’re wrong! Eco-efficiency and resource
efficiency are indeed important, but sustainable development has a much broader agenda. Besides
economical and environmental aspects, there is the social aspect. Many people in business, especially in
the USA, are quite resistant to that and become nervous. But that is changing.” (Elkington, J., 2012)
Elkington daagt bedrijfsleiders uit niet enkel hun winsten te becijferen en te rapporteren, maar ook de
ecologische en de sociale impact van hun bedrijf in kaart te brengen.
Het definiëren van deze 3 grote pijlers binnen een - gevestigd - economisch systeem was revolutionair
en is nog steeds een belangrijk uitgangspunt voor nagenoeg elke theorie rond duurzame economie. Het
geeft bijvoorbeeld aan onze (westerse) gemengde economie (of welvaartsstaat) een instrument om dat
economisch systeem duurzaam bij te sturen, door bijvoorbeeld het veld van de duurzame doorsnede
groter te maken. Veel ondernemingen (onder andere Unilever, Mars Incorporated, The LEGO Group en
Starbucks Corporation) (Kenton, W., 2020), hun aandeelhouders en andere stakeholders hebben de drie
P’s geadopteerd als richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate
Social Responsibility (CSR).
Duurzame
ontwikkeling
vraagt
een
stakeholderbenadering:
Link naar filmpjes
- ‘TakingTheBiz’12 (2017) maakt hier duidelijk dat
naast klassieke stakeholders, die zich richten op
Profit, er ook andere stakeholders zijn, die zich
richten op People en Planet. Bedrijfsleiders hebben
de morele verplichting tegenover hun stakeholders,
om de impact van hun bedrijf te meten en daar
verantwoording over af te leggen - ook op lange
termijn.
- “John Elkington explains why sustainability will be a
long-lasting concept”, n.a.v. de “Bonn Conference
for Global Transformation”. (2015)13 Hij benadrukt
dat rapporteren over duurzame ontwikkelingen niet
voldoende is. Er moet ook sprake zijn van een
systeemverandering, zij het niet in de
transformatieve betekenis, zoals Hopwood
‘verandering’ duidt. Elkington blijft bij de idee dat

Elkington stuurt zijn visie bij:
Link naar artikel “25 Years Ago I Coined the Phrase
‘Triple Bottom Line’. Here’s Why It’s Time to Rethink It.”
14

In dit artikel stuurt Elkington zijn intentie met dit model
bij, ook al blijft hij het duidelijk binnen de contouren van
het kapitalisme duiden. In The Harvard Business Review
van 25 juni 2018, lezen we:
“…But the TBL wasn’t designed to be just an accounting
tool. It was supposed to provoke deeper thinking about
capitalism and its future. But many early adopters
understood the concept as a balancing act, adopting a
trade-off mentality… Critically, too, TBL’s stated goal from
the outset was system change — pushing toward the
transformation of capitalism… Indeed, (TBL and) other
sustainability frameworks will not be enough, as long as

12

A level Business Revision - Elkington’s Triple Bottom Line. (2017, 10 juni). YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=Iu7Er1yujWY&ab_channel=TakingTheBiz
13
John Elkington explains why sustainability will be a long-lasting concept. (2015, 3 juni). YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=YWa7JHk1VA&ab_channel=BonnConferenceforGlobalTransformation
14
Elkington, J. (2018, 25 juni). 25 Years Ago I Coined the Phrase “Triple Bottom Line.” Here’s Why It’s
Time to Rethink It. Harvard Business Review. https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-thephrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it
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winstbejag (Profit) en duurzaamheid hand in hand
kunnen gaan. Maar om dit op lange termijn te
verankeren, focust hij ook op de rol van de
overheid, benadrukt hij het belang van
ontwikkelingen in steden en belicht hij de rol van de
SDG’s, al zijn die volgens Elkington - omdat het er zo
veel zijn - niet bedrijfsvriendelijk.

1.6.2.2.

they lack the suitable pace and scale — the necessary
radical intent — needed to stop us all overshooting our
planetary boundaries. I hope that in another 25 years we
can look back and point to this as the moment that we
started working toward a triple helix for value creation, a
genetic code for tomorrow’s capitalism, spurring the
regeneration of our economies, societies and biosphere.”

Genest model van de drie P’s (sterke duurzaamheid)

Het genest model van de drie P’s reikt verder in haar ambities. Bij elke keuze op economisch vlak (in
dit model staat P voor Prosperity - welvaart, en niet meer voor Profit - winst), moet je rekening houden
met de draagkracht van onze planeet (Planet) én van individuen en samenlevingen (People). Het
verwezenlijken van welvaart wordt dus gesitueerd binnen de grenzen van mens en natuur.

Dit model (MO*, 2013) voor duurzame ontwikkeling plaatst Planet, People en Prosperity in drie
concentrische cirkels binnen elkaar (Leyssens, J., 2013)
Deze voorstelling visualiseert het besef dat de draagkracht van ecosystemen, individuen en
samenlevingen gelimiteerd is. Een gezond ecologisch systeem is een basisvoorwaarde om economisch
te kunnen ontwikkelen. Als de ecologische voorwaarden voor een voldoende leefbaar milieu en
voldoende grondstoffen om te overleven niet vervuld zijn, is een duurzame economische ontwikkeling
niet mogelijk. Ook moet voldaan worden aan de eisen van een sociaal rechtvaardige samenleving voor
alle mensen (hier én elders, nu én later). Dit betekent niet dat het economische niveau onbelangrijk is,
integendeel. In een ideaal economisch systeem zetten we de beschikbare middelen in op een
doeltreffende en doelmatige manier, zonder dat dit leidt tot uitputting van de aarde of tot armoede
van een deel van de wereldbevolking. De spelregels van zo’n ideaal economisch systeem willen ervoor
zorgen dat het systeem over zeer lange tijd stabiel is, lange tijd duurzaam kan blijven functioneren.
Volgens het model moeten die spelregels voorwerp zijn van een democratisch debat, dat idealiter
uitmondt in een consensus over dit duurzame economische systeem.
In de geïndustrialiseerde landen is dit nu niet het geval. Die overschrijden ruimschoots planetaire of
ecologische grenzen en ook sociale ondergrenzen, terwijl het economische en sociale systeem volgens
bovenstaand genest model van duurzame ontwikkeling moet blijven functioneren binnen een gezonde
natuurlijk omgeving.
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Over sterke en zwakke duurzaamheid

Dit genest model kadert de werking van de economie binnen ecologische en sociale grenzen. Een dergelijk
model staat voor sterke duurzaamheid. Hier tegenover staat dan logischerwijs zwakke duurzaamheid,
zoals bijvoorbeeld gekaderd in de Triple Bottom Line. Hoe dan ook zal debat nodig zijn, ongeacht het
denkkader waar men van uitgaat. Niet alleen tussen wetenschappers, maar evenzeer met
maatschappelijke actoren. Dat laatste om ook niet-academische kennis te integreren en te valideren. Dit
vraagt om een inter- en transdisciplinaire aanpak in onderwijsinstellingen.
We laten Thomas Block (Directeur Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Hoofddocent Duurzaamheid &
governance vakgroep Politieke wetenschappen en Opdrachthouder Duurzaamheid UGent) aan het woord:
https://www.omgeving.vlaanderen.be/film-duurzaamheid-in-onderzoek, Thomas Block vanaf 3:25 tot
6:11 + afronding van de laatste minuut uit deze film. 15

1.6.2.3.

Donutmodel

Het Donutmodel (Raworth, 2017) kwam al aan bod in 1.4.1, waar de transformatieve interpretatie van
duurzaamheid geduid wordt.

15

Film duurzaamheid in onderzoek. (z.d.). Departement Omgeving. Geraadpleegd 9 oktober 2020,
van https://www.omgeving.vlaanderen.be/film-duurzaamheid-in-onderzoekilm:

22

Raworth koppelt haar economisch model aan het genest model van de 3 P’s. In het centrum van de
donut, in de middelste cirkel, of ‘the safe and justice space for humanity’ (Prosperity), kan de mens
ecologisch verantwoord én rechtvaardig de samenleving vormgeven.

De planeet is de buitenste cirkel (Planet), waarbinnen de mensen leven door middel van een sociaaleconomisch verdelingssysteem (Prosperity) én met respect voor sociale rechtvaardigheid (People).
In Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw baseert Kate Raworth zich
op een wereldwijde verzameling van wetenschappelijke data om aan te geven waar we momenteel de
grenzen van de ‘Donut’ overschrijden (zie de rode spots in de tekening) (Raworth, 2017).

In de binnenste – sociale – cirkel toont ze dat momenteel geen enkel onderdeel van het sociale
fundament voor iedereen in de wereld bereikt wordt. Vooral voor de indicatoren gezondheid, politieke
inspraak en sociale gelijkheid kleurt het gat in de Donut rood. In de buitencirkel schieten de indicatoren
klimaatverandering, stikstof- en fosforverzadiging, grondconversie en vermindering van de
biodiversiteit uit de Donut. Hiervoor worden dus de natuurlijke grenzen ruimschoots overschreden.
Aantasting van de ozonlaag, verzuring van de oceanen en zoetwateronttrekking respecteren de
planetaire plafonds. Nog niet alle segmenten van het model zijn becijferd.
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Kate Raworth aan het woord:
Link naar twee filmpjes
Het filmpje “Change the goal” verduidelijkt
waarom Raworth het economische groeimodel
geen duurzaam perspectief vindt16.
Welke economische doelen moeten we dan wel
vooropstellen? Dat maakt ze duidelijk in “On
Growth”17.

1.6.2.4. Het 5P-model
Voor welk model er ook gekozen wordt (Triple P-model, genest model van de drie P’s of donutmodel),
als we werk willen maken van duurzame ontwikkeling, komen diverse interpretaties, doelstellingen,
waarden en normen met elkaar in conflict. Om daarin een duurzame weg te vinden, is een sterk
participatief proces nodig.
Het ‘Brundtlandrapport’ van de Verenigde Naties (zie ook 1.6.1) stelde al in 1987 ‘dat het politieke
systeem moet toelaten dat elke burger kan deelnemen aan het beleid’.
Participatie als noodzakelijke voorwaarde zien we ook terugkomen in de ‘Agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling’ (SDG’s.be, 2016) van de VN uit 2017 (zie ook 1.4.3). De laatste doelstelling, rond
‘Partnership’ (doelstelling 17), beklemtoont een geloofwaardige en sterk uitgebouwde vierde P van
‘Partnership’ als noodzakelijke voorwaarde voor werken aan duurzaamheid. Een duurzaam beleid en
duurzame politiek betrekken alle stakeholders, lokaal en globaal, dus ook in het kader van de mondiale
ontwikkelingssamenwerking. Omdat mensen ook moeten kunnen participeren, zijn ook financieelherverdelende mechanismen (bv. belastingen innen, schuldherschikking en schuldverlichting, zie SDG
17) en technologische voorwaarden van belang.
Diezelfde ‘Agenda 2030’ benoemt nog de mate waarin er vrede is (Peace, doelstelling 16) als
noodzakelijke voorwaarde voor een ontwikkeling om duurzaam te kunnen zijn. De klemtoon op deze
vijfde P van ‘Peace’ is niet verwonderlijk: peacemaking, peacekeeping en peace building liggen aan de
basis van de missie van de Verenigde Naties.
In een samenleving in oorlog, of waar andere veiligheidsissues de kop opsteken, zoals onveiligheid,
vervolging, corruptie, misbruik, etc. kan er moeilijk sprake zijn van (duurzame) ontwikkeling.
Maar ook het begrip vrede kan relatief zijn en zich - net zoals het begrip duurzaamheid - voluit
manifesteren in een context van dissensus. Want als na het beëindigen van een gewelddadig conflict
de verworven vrede de poort wagenwijd openzet voor bijvoorbeeld economische investeringen die
ruimschoots ecologische boven- en sociale ondergrenzen overschrijden, ligt de weg naar bijvoorbeeld
uitbuiting en misbruik misschien wel opnieuw open. Juist dit is een reden van het wantrouwen in het
Zuiden tegenover uit het Westen geïmporteerde begrippen als mensenrechten, democratie en
vrijhandelsakkoorden.
Vrede als vijfde P wordt dus breder geïnterpreteerd dan enkel het afwezig zijn van oorlog. Het gaat
ook over sterke, niet-corrupte besturen, een politiek en rechtssysteem met respect voor de
mensenrechten én een samenleving vrij van geweld en ongelijkheid - niet enkel in militair opzicht,
16

1. Change the Goal - 1/7 Doughnut Economics. (2017, 2 april). YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g&ab_channel=DoughnutEconomicsActionLab
17
Kate Raworth on Growth. (2014, 25 maart). YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=2_AMEAnWyRk&ab_channel=RSA
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Het genest model (bron: ?) aangevuld met de twee P’s van Partnership en Peace:

1.6.2.5. De Sustainable Development Goals
Beschrijving:
Bij de bespreking van het 5P-model in 6.2.5 (en ook al bij de oefening in 1.4.3), verwezen we al naar
de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’ die de VN lanceerde in 2015 en die vertaald wordt in
17 duurzame ontwikkelingsdoelen (of ‘Sustainable Development Goals’ - SDG’s) en 169
subdoelstellingen. Deze agenda biedt een wereldwijd breed gedragen kader om duurzame
ontwikkeling om te zetten in acties. De ‘Agenda 2030’ is een resolutie van de Algemene Vergadering
van de VN - ondertekend door 193 lidstaten - maar is niet bindend. Het betreft wel een inspirerend
kader of een kompas dat de uitdagingen op het vlak van economische en sociale ontwikkeling,
leefmilieu en vrede samenbrengt.
In de film Understanding the Dimensions of
Sustainable Development worden de SDG’s gekaderd
binnen de vijf P’s. Het betreft een universeel model,
gericht op transformatie en gebaseerd op de
universele mensenrechten.

In de brochure Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
Onze wereld tranformeren vind je een heldere
duiding van de 2030 Agenda for Sustainable
Development
Link naar document 19

Link naar film
-

18

Een holistische visie:

18

Understanding the Dimensions of Sustainable Development. (2017, 22 augustus). YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=pgNLonYOc9s&ab_channel=simpleshow
19

SDG’s.be. (2016, oktober). Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Onze wereld tranformeren. Dieter Vander Beke.
https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/brochure_sdgs_nl_nr.pdf
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De SDG’s zijn een goed voorbeeld van hoe duurzaamheidsinhouden in relatie staan tot elkaar en
complex met elkaar interageren. Elke actie binnen een SDG of enkele van de SDG’s heeft een effect,
positief of negatief, op lange en/of korte termijn, op de andere SDG’s. Deze holistische visie maakt
meteen duidelijk dat werken vanuit slechts één SDG niet garant staat voor duurzaamheid.
Gecombineerd en geïntegreerd werken aan de SDG’s is nodig, want de valkuil is ze als losstaande
doelstellingen ‘af te vinken’.
Hoe verdienstelijk deze geïntegreerde aanpak ook is, toch zitten er nog hiaten in het SDG-netwerk. Dat
wordt aangetoond in het VN-werkdocument van David Le Blanc (2015)20, Senior Sustainable
Development Officer in de Verenigde Naties.
“Looking at other parts of the system, another link that is not made by the SDGs is between energy and
industrialization. Yet it has long been recognized that use of energy in economic infrastructure drives
overall energy consumption, which in turns correlates with climate change drivers and impacts on
ecosystems. Any strategy to limit CO2 emissions, for example, would have to consider this link. Similarly,
energy and climate change are weakly linked in the SDGs, even though energy is a critical component
of any path aimed at limiting climate change, and most models aiming to shed light on climate change
mitigation pathways rely to some extent on representations of the energy system. Another missing link
is that between oceans and climate change. While SDG 14 includes a target on limiting ocean
acidification, the link is not made with CO2 emissions (which do not figure explicitly either in SDG 13 on
climate change).” (Le Blanc, 2015, p. 14)
Hoe de SDG’s en hun subdoelstellingen op elkaar inwerken en welke de onderlinge verbanden en
relaties zijn, zie je in dit schema (Le Blanc, 2015):

20

Le Blanc, D. (2015, maart). Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of
targets. United Nations. Department of Economic & Social Affairs.
https://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf.
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Een SDG-kompas voor bedrijven
Om als organisatie, bedrijf of onderwijsinstelling je weg te vinden in dit complexe SDG-netwerk, is
het SDG Compass ontwikkeld:
Link naar document21

Dit document brengt allerlei hulpmiddelen samen die bedrijven en overheidsinstellingen kunnen
gebruiken om hun doelstellingen en strategieën af te stellen op de relevante SDG’s en om hun
resultaten te meten en te beheren. Het helpt doelstellingen te realiseren op basis van verzamelde
data rond vooraf gekozen duurzame indicatoren.
SDG Compass is een realisatie van GRI, UN Global Compact en het World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)
1.6.2.6. SDG’s en 5P’s gecombineerd: een uitdaging voor het onderwijs
De groene onderste cirkel is die van Planet, die we kennen uit het genest model van de drie P’s en uit het
Donutmodel, maar ook uit het 5P-model. Deze planetaire buitencirkel vormt de natuurlijke grens voor de
economische activiteiten. Erboven zien we een dubbele cirkel (peace en people) en nog erboven een cirkel voor
prosperity. Een stang doorheen alle cirkels houdt alles samen: de partnerschappen.

Elke SDG is in dit schema gelinkt aan één van de cirkels, behalve SDG 17 – die hoort bij de stang.

(We nemen dynamisch schema over uit vorig moodle platform)
Steeds meer onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties gebruiken de 17 SDG’s om hun visie rond
duurzaamheid richting te geven en te duiden, en om over duurzaamheid te sensibiliseren. Specifiek
voor onderwijs is onder ‘SDG 4’ de subdoelstelling 4.7 - Education for Sustainable Development and
Global Citizenship - relevant:
“Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om
duurzame ontwikkeling te bevorderen. Onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en
duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede

21

SDG Compass. The guide for business action on the SDGs. (z.d.). SDG Compass. Geraadpleegd 12 oktober
2020, van https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
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en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage
van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.”
Een Duurzaam Hoger Onderwijs sluit dus aan bij deze wereldwijde vraag tot actie voor
kwaliteitsonderwijs dat bijdraagt aan een duurzame wereld.
Dirk Van Damme (PhD, Universiteit Gent en Senior Counselor bij het Directorate for Education and
Skills bij de OESO in Parijs) benadrukte deze oproep tot actie sterk in zijn webinar “Waarom onderwijs
en mondiale competenties cruciaal zijn voor het bereiken van de SDG’s?” (Van Damme, D., 2020). Deze
keynote geeft een update over waar we staan, tien jaar voor het doeljaar 2030. + link naar webinar

1.7. Duurzame ontwikkeling – een tijdlijn
“Ik wil een pleidooi houden voor de Natuur, voor wildheid en absolute vrijheid, en deze plaatsen
tegenover burgerlijke vrijheid en beschaving. Ik wil de mens niet beschouwen als lid van de
samenleving maar als bewoner, die deel van én één met de Natuur is. Ik wil mijn standpunt zonder
voorbehoud en zo radicaal mogelijk duidelijk maken, want verdedigers van de beschaving zijn er
genoeg: de predikant, het schoolbestuur – en ook u allen hier aanwezig is dat toevertrouwd.”

Henri David Thoreau – 1851
(Thoreau, H.D., 2017)

Door de eeuwen heen hebben samenlevingen voor diverse duurzaamheidsuitdagingen gestaan.
Enkele voorbeelden:
Romeinse tijd en middeleeuwen: Al in de Romeinse tijd beschermden lage ringdijken kleine akkers.
Ook in Middeleeuwen zijn al vroeg plaatselijk dijken aangelegd. Een belangrijk deel van de huidige zeeen rivierdijken dateert uit de late Middeleeuwen (Landschap in Nederland, De rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, 2020).
Tempelstad Angkor Wat, Cambodja (9de-15de eeuw): Vanaf het begin speelde water een centrale rol
in de ontwikkeling van Angkor Wat. Daarom wordt deze tempelstad ook een ‘hydraulische stad’
genoemd. Kanalen en reservoirs hielpen om water uit de heuvels op te vangen en te bewaren. Via
omleidingen werd overtollig water naar het Tonlé Sapmeer afgevoerd. Moessonregens, die volgden
op een lange periode van droogte, beschadigden de infrastructuur van de stad. Dat leidde tot de
ondergang ervan (Lovgren, S., 2017).
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16de-19de eeuw: Problemen met water (o.a. door turfwinning) dwingen tot drooglegging van plassen
en meren met behulp van wind- (of Polder-)molens (De bosatlas van duurzaamheid, 2019).
1713: Hans Carl von Carlowitz, een mijnbouwadministrateur in Duitsland, gebruikte als eerste het
begrip duurzaamheid in een uitgebreide verhandeling over bosbouw. De schaarste aan hout, eerder
dan de ertsontginning zelf, zou volgens hem een rem kunnen zetten op de mijnbouwontwikkeling. De
natuur staat hier nog volledig ten dienste van de menselijke activiteiten. (Grober, U., 2013)
1892: De Sierra Club in Californië, onder impuls van John Muir, staat symbool voor de opkomst van de
natuurbehoudsbeweging. Van meet af aan lag de focus van deze club ook op de beïnvloeding van de
politieke besluitvorming. Hun missie luidt: "To explore, enjoy, and protect the wild places of the earth;
to practice and promote the responsible use of the earth's ecosystems and resources; to educate and
enlist humanity to protect and restore the quality of the natural and human environment; and to use
all lawful means to carry out these objectives." John Muir was de inspirator achter het Yosemite
National Park (1890), het eerste grote nationale park in de VSA. (Sierra Club Mission Statement, 2020)
1948: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) werd aangenomen door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de basisrechten van de mens te omschrijven. Deze
Verklaring vormt ook de basis voor Peace en Partnership (de vierde en vijfde P in het 5P-model).
Vooral als algemene morele en juridische standaard, als vaak gebruikte bron voor een nieuw
internationaal verdrag of een nationale grondwet, en als basis van het werk van
mensenrechtenactivisten en -organisaties is deze verklaring van grote betekenis.
De UVRM is gericht naar staten, organen/bedrijven en individuen. In strikte zin is de UVRM niet
bindend. Maar rechters hebben in vele landen in verscheidene uitspraken naar de UVRM verwezen en
doen dat vandaag de dag nog steeds.
Deze mensenrechten worden systematisch meegenomen in alle later opgestelde Agenda’s van de
Verenigde Naties, zo ook in de ‘Agenda 2030: transforming our world’ (2015, zie 1.3.), waar de SDG’s
geïntroduceerd worden. 156 van 169 subdoelstellingen uit deze Agenda zijn gelinkt aan de universele
mensenrechten. (Wollaert, P., 2020)
1955: Zuid-Zuid Samenwerking (ZZS): In 1955 organiseerden landen uit het Zuiden de
Bandungconferentie om onderlinge samenwerking te bevorderen en zich af te zetten tegen het
neokolonialisme. Deze conferentie was belangrijk voor de creatie van de Beweging van Niet-Gebonden
Landen in 1961. Deze landen wilden een eigen benadering van ontwikkelingssamenwerking
vooropstellen. Zij wilden de samenwerking als horizontaal ervaren. Het gaat dus niet om een (rijk) land
A dat een (arm) land B hulp geeft, maar wel om het uitwisselen en delen van ervaringen tussen
gelijkwaardige landen die complementair zijn.
Met de ZZS als kader richtte China als voortrekker van de opkomende economieën in 2015 twee
fondsen op (waarde van 5,1 biljoen dollar) om ontwikkelingslanden te helpen klimaatverandering en
ontwikkelingsproblemen aan te pakken. ZZS speelt ook een belangrijke rol in de realisatie van de
Agenda 2030 en de Sustainable Development Goals (SDG’s) (zie ook 1.3). (Schaeken, S., 2017)
1972: De Club van Rome werd in 1968 opgericht door Europese wetenschappers die hun bezorgdheid
over de toekomst van de wereld kenbaar wilden maken. Ze kreeg in 1972 in één klap bekendheid met
haar rapport Limits to Growth (Meadows, D., 1972) . Dat legt een verband tussen economische groei
en de gevolgen daarvan voor het milieu. Het rapport voorspelde dat grondstofvoorraden over enkele
decennia uitgeput zouden geraken.
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1987: Brundtlandrapport (zie 1.6.1): Duurzame ontwikkeling kreeg zijn moderne, formele invulling in
het Brundtlandrapport ‘Our Common Future’ (Verenigde Naties: World Commission on Environment &
Development, 1987), genoemd naar de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland.
De belangrijkste conclusie van het rapport luidde, dat de grootste mondiale problemen het gevolg
waren van de armoede in het ene deel van de wereld, en de niet-duurzame consumptie en productie
in het andere deel van de wereld.
Duurzame ontwikkeling betekent in dit rapport (United Nations, 1987):
"Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de behoeften
van de toekomstige generaties in gevaar te brengen".
1992: De Rio ´92 Earth Summit was een conferentie van de Verenigde Naties rond milieu én
ontwikkeling in Rio de Janeiro, Brazilië. Doel was “a blueprint to rethink economic growth, to advance
social equity and to ensure environmental protection.” Resultaat van de Summit was de Agenda 21
(UN Department of Economic and Social Affairs, 1992). (waarin een reeks duurzaamheidsprincipes
werden voorgesteld, zoals normativiteit, rechtvaardigheid en integratie, die het concept
duurzaamheid uitdiepen. Deze topontmoeting bracht het publieke debat rond de opwarming van de
aarde op gang. (UNCED, 1992)
1997: Het triple P-model van John Elkington (zie 1.6.2.3) vindt zijn oorsprong in de voorstelling van
duurzame ontwikkeling door John Elkington in zijn boek ‘Cannibals with forks’ (Elkington, 1997). Drie
even grote cirkels van gelijke omvang (People, Planet, Profit) overlappen elkaar. In de doorsnede
bevindt zich de duurzame ruimte is.
Elkington daagde bedrijfsleiders uit niet enkel hun winsten te becijferen en te rapporteren, maar ook
de ecologische en de sociale impact van hun bedrijf in kaart te brengen.
2000: 189 landen ondertekenden in 2000 de United Nations Millenium Declaration (Millenium
Declaration, 2000). Daarmee verbonden ze zich ertoe om de Millenniumdoelstellingen (Millennium
Development Goals of MDG’s) te behalen en zo armoede de wereld uit te bannen. De
Millenniumdoelstellingen zijn vertaald in acht concrete doelen, die in 2015 moesten worden bereikt.
Duurzame ontwikkeling werd hierbij vooral beschouwd als een sociale ontwikkelingsagenda.
(Millenium Declaration, 2000)

2015: SDG’s volgen de MDG’s op. Zoals geduid in 1.6.2.2.5. (+ link) kunnen we ons denken over en
werken aan duurzame verandering linken aan de mondiale evolutie rond duurzame verandering. De
VN nodigt ons uit met de ‘Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’ (SDG’s.be, 2016) als richtsnoer
de 17 Sustainable Development Goals te behalen tegen 2030.

30

Steeds meer instellingen en organisaties gebruiken dit SDG-kader om hun visie rond duurzaamheid
richting te geven, te duiden en errond te sensibiliseren.
Deze VN-agenda is direct gelinkt aan de UVRM.
Ban Ki-moon zei hierover: “The Agenda 2030 reminds us that human rights include the right to
development, and that society is only as strong as its weakest member. The integrated, indivisible and
universal nature of the 17 Sustainable Development Goals is deeply rooted in universal human
rights.” (United Nations, 2015)

1.8. Complexe duurzaamheidsuitdagingen – enkele invalshoeken
Het is niet gemakkelijk om op duurzaamheidsuitdagingen greep te krijgen. Ze zijn zelden of nooit
éénduidig, bijna altijd complex. Als we ze analyseren, en zeker als we naar oplossingen zoeken, is het
belangrijk om die complexiteit te doorgronden, te begrijpen. Volgende invalshoeken helpen hierbij.

1.8.1. Drie soorten problemen
Complexe maatschappelijke problemen vragen een probleemgedreven onderzoeksaanpak, dat in
tegenstelling tot een louter discipline-gedreven benadering. In deze benadering van complexe
problemen bekijken we de relatie tussen de graad van het bereiken van een consensus en het al dan
niet beschikken over sluitende wetenschappelijke gegevens. We onderscheiden dan drie soorten
problemen: gestructureerde, semigestructureerde en ongestructureerde problemen of wicked
problems (Hitchemöller en Hoppe, 2001, in Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, & Hugé, J.,
2015).
Als je klikt op de vakken in het schema, krijg je een duiding van het soort probleem en een voorbeeld
gelinkt aan een maatschappelijke uitdaging (Hoppe, 2008, in Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie, & Hugé, J., 2015).

1. Bij gestructureerde problemen is er een hoge mate van wetenschappelijke zekerheid en een
hoge mate aan consensus tussen verschillende stakeholders.
Voorbeeld: Oplossing voor gat in de ozonlaag
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In 1985 werd het gat in de ozonlaag ontdekt. Twee jaar later engageerden alle landen zich
in het Montreal Protocol om de productie van CFK’s (chlorofluorkoolstofverbindingen)
eerst te verminderen en later volledig te stoppen.
Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA is het gat in de ozonlaag zich langzaam maar
zeker aan het herstellen.
Wetenschappers hebben bewezen dat dat mede te danken is aan de maatregelen van de
landen naar aanleiding van het Montreal Protocol. Als het gat zich aan het huidige tempo
blijft herstellen, zou het tegen het einde van deze eeuw verdwenen zijn. Dat de ozonlaag
zich herstelt is dus een direct gevolg van het Protocol.
+ link naar film 22

2. Semigestructureerde problemen kunnen het gevolg zijn van (i) weinig consensus over
waarden, normen, overtuigingen en ambities, in combinatie met enige zekerheid over de
wetenschappelijke kennis, of (ii) een beperkte kennis van het systeem in combinatie met
consensus onder stakeholders.
Voorbeeld (i): Wetenschappelijke rapporten versus politieke consensus
In haar strijd tegen klimaatverandering blijft Greta Thunberg hameren op het belang van
evidence based wetenschap, die stelt dat klimaatverandering met zeer grote
waarschijnlijkheid door activiteit van de mens versneld is. Die wetenschap biedt ook de
oplossing: “We have the means to limit climate change and build a prosperous, sustainable
future”. Dat was een van de hoofdconclusies van het IPPC-syntheserapport (Fifth
Assessment Report - Synthesis Report, 2014).
Deze visie en houding, gebaseerd op wetenschappelijke rapporten (IPCC), staat tegenover
een gebrek aan politieke consensus over de manier waarop die destructieve menselijke
impact op het klimaat kan teruggedrongen worden.

Voorbeeld (ii): Een pandemie
Er is relatief grote eensgezindheid dat pandemieën wereldwijd moeten ingedijkt worden
om gezondheids-, sociale en economische redenen. Tegelijkertijd is er nog geen eenduidig
wetenschappelijk antwoord op vragen over de oorsprong, de verspreiding en de
bestrijding van virussen, wat noodzakelijk is om virussen in te dijken.

22

NASA Goddard. (2018, 4 januari). NASA Sees Definitive Evidence of the Montreal Protocol’s Success. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=uVeTJSIbGm8&feature=emb_logo&ab_channel=NASAGoddard
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Exemplarisch was de beslissing van de (volmachten)regering-Wilmès om ons land op 13
maart 2020 in een feitelijke quasi-lockdown te laten gaan.
De eerste doelstelling was van ‘economische aard’: hoe slagen we erin de draagkracht van
het gezondheidssysteem sterk genoeg te houden? De gevolgen van het coronavirus, een
grote golf van patiënten in de ziekenhuizen, moest gespreid worden in de tijd, opdat het
systeem niet zou imploderen.
Het voordeel van deze maatregel op vlak van gezondheid was dat ook het aantal coronapatiënten beperkt kon worden, zonder zich illusies te maken over de toename ervan.
Deze ‘economische’ maatregel, had echter ook economische crisis, werkloosheid,
faillissementen, … en dus een negatieve economische groei als gevolg. In o.a. België
voorzag de overheid compenserende maatregelen voor personen en bedrijven.
Veel minder was op dat moment gekend over de effecten op de sociale draagkracht. Hoe
reageren mensen op een lockdown? Hoe zwaar weegt dit emotioneel, sociaal, …? Hoe
sterk komen sociale netwerken onder druk te staan? Kan men dat meten? Kan men
daarop anticiperen? Wat zijn bekende en onbekende factoren? Wat ziet men nog over het
hoofd bij het nemen van dergelijke beslissingen? In welke mate is het voordeel van een
bepaalde economische maatregel in tegenspraak met sociale en ecologische belangen? En
zijn er ook, soms onverwachte, voordelen? Denk aan minder fijn stof in de lucht, minder
CO2-uitstoot ten gevolge van de economische terugval, of aan hoe mensen hun tijd anders
kunnen indelen, aan telewerken, nieuwe vormen van sociale contacten, verhoogde
buurtbetrokkenheid, meer aandacht voor mensen in uiterst kwetsbare situaties,
herwaardering van zorgberoepen, een boost voor het afstandsonderwijs, …
Welke afwegingen worden hierbij gemaakt? En wordt over die criteria gecommuniceerd?
En hoe stimuleert men het naleven van maatregelen? Of dwingt men ze af, en hoe dan?

3. Problemen zijn ongestructureerd of wicked problems als er onzekerheid is over de
kennisbasis, en er geen eensgezindheid is op vlak van waarden en normen.
Duurzaamheidsuitdagingen zijn nooit éénduidig. Denk maar aan uitdagingen gelinkt aan
klimaatverandering, grieppandemie, kernwapens, mensenhandel, corruptie, etc.
Duurzaamheidsuitdagingen zijn vaak ook complex en verschillende oplossingen zijn mogelijk.
Hoe kan je dan consensus bereiken? Niet alleen blijven strikt wetenschappelijk gezien nog veel
vragen onopgelost, ook komen waarden en normen vaak in conflict als mensen voor een
onzekere toekomst staan.
Jean Hugé (UGent) omschrijft een wicked problem: link naar film

+ Link naar film: https://www.omgeving.vlaanderen.be/film-duurzaamheid-in-onderzoek
(van begin film tot 3:13):

Kenmerken van wicked problems (Seager, T., Selinger, E., & Wiek, A., 2012):
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1. Het formuleren van een duidelijke en ondubbelzinnige probleemstelling is moeilijk, zo niet
onmogelijk.
2. Voor elk probleem zijn meerdere manieren van aanpakken denkbaar, die niet
noodzakelijkerwijs compatibel zijn. In welke mate weegt bijvoorbeeld een ecologisch (Planet
uit het 3P-model) en economisch (Profit) duurzaam voordeel op tegen een sociaal nadeel
(People)?
3. Tijdframes hebben een open einde, er is dus geen enkel tijdstip waarop de toereikendheid
van een voorgestelde oplossing definitief kan worden geëvalueerd, aangezien de
omstandigheden van het probleem en de oplossing continu veranderen en evolueren.
4. Elk probleem is nieuw en uniek, waardoor generieke benaderingen onbruikbaar zijn om ze te
behandelen.
5. Er zijn concurrerende waardensystemen of doelstellingen, wat ondubbelzinnig goede
oplossingen praktisch onmogelijk maakt.

1.8.2. Duurzaamheidsproblemen - korte en lange termijn
Hoe ‘wicked’ een probleem ook is, die complexiteit mag ons niet verlammen. Uitstel is geen optie: we
worden uitgedaagd op korte termijn keuzes te maken én ernaar te handelen. Propere lucht vandaag
betekent minder gezondheidsproblemen morgen. Tegelijk reiken duurzaamheidsuitdagingen, lokaal
en mondiaal, natuurlijk veel verder in de tijd.
Een cruciale vraag is of we erin slagen om vandaag onze verantwoordelijkheid op te nemen terwijl we
tegelijkertijd plannen maken die noodzakelijk zijn voor alle toekomstige generaties.
Met die toekomstige generaties bedoelen we niet alleen de wereldburgers van de volgende 30 jaar,
maar kijken we nog veel verder, over vele generaties heen, tot in de diepe tijd. Dat is een geologische
tijdspanne. Zo staan we ook stil bij de planetaire voetafdruk van het Antropoceen23.
Duurzaamheidsuitdagingen
langetermijnperspectief.
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Voorbeeld: Mensen zonder wettig verblijf in België
We schatten het aantal mensen zonder papieren in België tussen de 100.000 en 160.000. In Brussel
alleen gaat het vermoedelijk nu al om tienduizenden mensen en spreekt men van de “20ste
deelgemeente”. Hoe kunnen we deze mensen vandaag al opvangen, doorsturen, inburgeren, …? En
welke scenario’s rond migratie voorzien we voor de toekomst? (Foyer vzw Molenbeek Brussel)

23

De impact van de mens op het ecosysteem is enorm, en dat vooral sinds de industriële revolutie. Heel wat auteurs (bv. Crutzen 2002;
Waters et al. 2016) stellen voor ons huidige tijdperk aan te duiden als het Antropoceen, het tijdvak waarin de mens de evolutie van de
aarde bepaalt. Dit Antropoceen volgt dan op het Holoceen, het tijdperk sinds het einde van de laatste ijstijd.
(Paredis, E., & Block, T. 2019) en (Jones, P.T. & Jacobs, R. 2007). Het politieke karakter van duurzaamheidsvraagstukke. In J. Coene, P.
Raeymaeckers, B. Hubeau, S. Marchal, R. Remmen, & A. Van Haarlem (Reds.), Armoede en Sociale Uitsluiting: Vol. Jaarboek 2019 (pp. 47–
66). Acco: Leuven/Den Haag.
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1.8.3. Complexe duurzaamheidsuitdagingen – enkele voorbeelden
We analyseren vier voorbeelden van complexe duurzaamheidsuitdagingen, telkens gelinkt aan één
van de besproken duurzaamheidskaders. We duiden ook hoe ‘wicked’ deze problemen zijn.
Voorbeelden:


Voorbeeld 1: Biodiversiteit vanuit ‘Zuiden’ bekeken, bijenthematiek



Voorbeeld 2: Landbouw: melkveehouderij en vleesindustrie



Voorbeeld 3: Mineralen in een smartphone



Voorbeeld 4: Verzet tegen een rivierdam

1.9. Hoe sterk is je duurzaamheidsreflex in het dagelijkse leven?
Door de actualiteit te volgen kan je je ‘duurzaamheidsreflex’ oefenen en leren een issue te kaderen als
duurzaamheidsuitdaging.
Je ‘duurzaamheidsreflex’ kan je onderzoeken aan de hand van twee vragen:
1. Herken je gemakkelijk duurzaamheidsuitdagingen in je directe en bredere omgeving?
2. Ben je je bewust van je al dan niet duurzaam handelen?
Een bepaalde mate van duurzaamheidsreflex helpt je niet alleen om je te oriënteren in de dagelijkse
debatten rond duurzaamheidskwesties, het kan je ook helpen om relevante en actuele
duurzaamheidsuitdagingen te selecteren voor jouw vak of expertisegebied.
Een oefening. Bekijk volgende voorbeelden van controversiële duurzaamheidsuitdagingen uit de
dagelijkse actualiteit (daarom bronnen uit kranten, blogs)



Kan of moet kunst de mindset van mensen ‘verduurzamen’?
o

Theaterregisseur Milo Rau, NTGent, zet suïcidaal familiedrama in scène in “Familie”
(“Eerst zocht hij Syriëstrijders, nu brengt hij stuk over familiedrama’s: is Milo Rau een
schandaalregisseur of briljante theatermaker?”, Nieuwsblad, 22 mei 2019)24

24

Poosen, F. (2019, 22 mei). Eerst zocht hij Syriëstrijders, nu brengt hij stuk over familiedrama’s: is Milo Rau
een schandaalregisseur of briljante theatermaker? Nieuwsblad.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190522_04416863
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o

Een kunstwerk met vlees als grondstof (“Vlezig kunstwerk van Jan Fabre zorgt voor
rel”, GvA, 31/03/2000, Ludo Dosogne)25 … + foto



Gezondheidszorg voor iedereen. Hoever kan/moet dat gaan?
Een wet op betaalbaarheid van alle geneesmiddelen, ook de meest recent ontwikkelde en dus
heel dure medicatie (“Wat als straks weer een Pia om hulp vraagt?”, Nieuwsblad
19/09/2019)26 …



Renovatie en transitie van oude industriële wijken in stedelijke agglomeraties… met
aandacht voor gentrificatie (“Functievermenging aan kanaal (in Brussel) blijft dode letter”,
BRUZZ, 14/06/2018)27 …



Reisbureaus vervangen door online boekingsdiensten voor reizen (“Verkooppunten Thomas
Cook België failliet: 500 werknemers verliezen wellicht hun job”, HLN, 30/09/2019)28 …



Europese beslissing om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 procent te reduceren (“Nieuwe
CO2-normen schudden de markt door elkaar”, blog Geert Degroote, managing director
Pitpoint (Clean Fuels) België, 09/07/2018)29 …



Normen voor gendergelijkheid in organisaties, besturen, kieslijsten (“Gendergelijkheid in
België? Grote stappen voor België, kleine stappen voor vrouwen”, MO*, 24/04/2019, Nehal
El-Sherif)30 …

Oefening
-

Herken je de complexiteit van deze dagdagelijkse uitdagingen? Waarom zijn het
duurzaamheidsuitdagingen? Of waarom niet?
Welke actuele duurzaamheidsuitdagingen merkte je de voorbije week op (via media, in de buurt,
door een gesprek…)?

1.10. Besluit: rol én impact van onderwijs?
‘Sustainable development begins with education'. Zo verwoordt UNESCO de cruciale rol van onderwijs
voor het realiseren van duurzame ontwikkeling (UNESCO: Sustainable development begins with

25

Dosogne, L. (2000, 31 maart). Vlezig kunstwerk van Jan Fabre zorgt voor rel. Gazet van Antwerpen.
https://www.gva.be/cnt/oid84862/archief-vlezig-kunstwerk-van-jan-fabre-zorgt-voor-rel
26
Gyssels, A., & Mayeur, J. (2019, 19 september). Wat als straks weer een Pia om hulp vraagt? “Alleen betalen
wanneer een medicijn echt werkt”. Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190918_04615618
27
Hendrikckx, K. (2018, 14 juni). “Functievermenging aan kanaal blijft dode letter”. BRUZZ.
https://www.bruzz.be/stedenbouw/functievermenging-aan-kanaal-blijft-dode-letter-2018-06-14
28
Verkooppunten Thomas Cook België failliet: 500 werknemers verliezen wellicht hun job. (2019, 30
september). Het Laatste Nieuws. https://www.hln.be/binnenland/verkooppunten-thomas-cook-belgie-failliet500-werknemers-verliezen-wellicht-hun-job~addc9e43/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
29
Degroote, G. (2018, 9 juli). NIEUWE CO2-NORMEN SCHUDDEN DE MARKT DOOR ELKAAR [Blog]. Pitpoint
Clean Fuels. https://www.pitpointcleanfuels.com/be/blog-nieuwe-co2-normen-schudden-de-markt-doorelkaar/
30
El-Sherif, N. (2019, 24 april). Gendergelijkheid in België? Grote stappen voor België, kleine stappen voor
vrouwen. MO*. https://www.mo.be/analyse/gendergelijkheid-belgi-grote-stappen-voor-belgi-kleine-stappenvoor-vrouwen
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education). Zowel in academische literatuur als in beleidsdocumenten wordt wereldwijd het belang van
– meer en betere – duurzaamheidseducatie beklemtoond.
Dat betekent voor onderwijs twee aandachtspunten die we in de volgende hoofdstukken uitdiepen:
o

Leveren onze afgestudeerden, vanuit een persoonlijke en maatschappelijke
betrokkenheid,
een
bijdrage
aan
een
duurzame
toekomst?
Onderzoekers schoven een aantal cruciale competenties voor duurzaamheid naar
voren. In hoofdstuk 2 vind je inhoudelijke aanknopingspunten, didactischtheoretische achtergrond en concrete werk- en evaluatietools om met
duurzaamheidseducatie aan de slag te gaan.
o ‘Do we practice what we teach?’ In hoofdstuk 3 bekijken we welke onderwijscontext
daarvoor wenselijk en nodig is en hoe docenten en studenten die mee vorm geven.
Leven en leren in een duurzame leeromgeving zal het leerproces rond duurzaamheid
krachtig ondersteunen. Het gaat dan om het creëren van een democratische ruimte
waar studenten duurzaamheidsuitdagingen herkennen, bestuderen en ermee kunnen
experimenteren. Niet alleen de student en de docent liggen in de focus, ook de
onderwijsinstelling als geheel draagt verantwoordelijkheid. Je krijgt in dit hoofdstuk
tools en handvaten mee om die participatieve rol op te nemen en je studenten te
activeren.
En jij? Hoe zie jij je studenten duurzaam in het leven en in het werkveld staan? Heb je hier ideeën
over? Of getuigenissen van studenten? Deel ze hier.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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