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Wat is er aan de hand? 

100mio
p/dag

2050 - Scenario’s energiemix

• Rapid
• Net zero (Parijs)
• Business as-usual



Wat is er aan de hand? 
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Wat is er aan de hand? 



Wat zijn de gevolgen? 



Technisch en bedrijfseconomisch kan het en snel

We hebben
een keus

Strategie is 
focus!!



Wat moet er gebeuren? 



03
Goederenverbruik

Circulair

02

Voedselverbruik

Ecologisch

01
Energieverbruik

Groen (zon, wind,  
getijde, kern,…)



Crisis management



Waarom komen we niet in beweging?



Wat is waarde?

Σ PERCEIVED PERCEPTIONS

PRICE
VALUE =



Democratie is prachtig, maar het democratisch proces is failliet



Besluitvorming (expert benadering).

“Je kunt het toilet niet 
schilderen met 17 miljoen 
mensen.”



• The police are British
• The mechanics German
• The chefs French
• The lovers Italian
• And it’s all organised by 

the Swiss

Heaven is where



• The police are German
• The mechanics French
• The chefs British
• The lovers Swiss
• And it’s all organised by  

the Italians

Hell is where



Collectieve dommigheid door individueel machtsmisbruik en ego



(ESG) reporting als sluitstuk niet als doel op zich



• We ervaren geen crisis

• Te duur. 

• (De kost gaat voor de baat? Kip-ei dilemma’s)

• NIMBY

• Besluitvorming

• We zijn collectief dom. (machtsmisbruik)

• Er is geen probleem. Feiten zijn onjuist

• We komen onze afspraken niet na. Parijs

2015,…

• Politiek. We vertellen het eerlijk verhaal niet. 

• (Gebrek aan ambitie en leiderschap)

• Ja, maar… Slachtoffergedrag.

Zij zijn groot en
ik is klein en dat is 

niet eerlijk



Wat dan en hoe dan?



Duurzaam ondernemerschap



Het is nu of nooit…

Pak jij het moment en maak je het verschil?

Global
Urgency

Voice of
Customers

Voice of
Employees



03
Innovate ourselves 
out of trouble

More energy,
no CO202

Less energy, less CO2

Consume less degrowth

01
Hope for the best

More energy,
more CO2

Drie opties? Neen er is maar een keuze



Schrijf een brief aan je (klein) kinderen inzake je nalatenschap!



Denken in mogelijkheden en kansen.



“You are a believer or

a non-believer and…”

Leiderschap



a. Je bewust zijn van je eigen onkunde

b. Goed zijn in zeggen wat je niet weet en 
om hulp vragen

c. De kennis en kunde van je 
medewerkers kennen en erkennen

d. Antwoorden a, b en c

Wat is de belangrijkste leiderschapscompetentie?



Leiderschap



Duurzaam ondernemerschap



De circulaire economie. Win win. Altijd

Design for service
When we design a product, we consider that it must be easy to repair, maintain and access.

Design for durability 
We avoid using parts that require frequent replacement or repair.

Design for disassembly
We use standarised/common industry connections in our products that allow for easy disassembly.

Design for upcycling 
We minimise the number of parts of our products and make them easily separable.

Design out waste 
We strive to use less resources to make our products.

Design based on sustainable materials 
We eliminate hazardous substances from our designs, and explore the use of recycled and renewable materials

Design for minimal resource use 
We strive to design efficient products during their use phase (with a low energy consumption).

Design for the future
We add sensors and diagnostic intelligence to our products to track their life-cycle performance and operability.



Wat kunnen/moeten we samen doen?



samen dus…. 



Burgerlijke ongehoorzaamheid







Bedankt voor je aandacht


