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Duurzame inzetbaarheid
Coldplay komt naar Nederland en geeft een viertal concerten. Wat direct opvalt 
aan de aankondiging, is dat de band ernaar streeft hun concerten zo duurzaam 
mogelijk te laten plaatsvinden. Op hun sustainability-webpagina leggen ze haarfijn 
uit hoe zij de totale CO2-uitstoot van hun concerten weten te minimaliseren aan de 
hand van drie principes: verminderen, opnieuw uitvinden en herstellen. 

Ideeën waar menig organisatie nog wat van kan leren. Asset-inten-
sieve organisaties zijn hier zeker geen uitzondering op. 

> Ecosysteem. De manier waarop Coldplay met hun concerten 
omgaat, maakt duidelijk dat je als organisatie niet zelfstandig aan 
duurzame inzetbaarheid kunt werken. En dat je hier dus ook niet al-
leen verantwoordelijk voor bent. De belangrijkste partners bij deze 

missie zijn leveranciers, klanten, en natuurlijk de eigen werknemers. 
Al deze partijen moeten hun steentje bijdragen en zo samen de 
gestelde doelen proberen na te streven. 

> De juiste samenwerking. Bij de keuze van leveranciers en 
andere partners, is het goed om te onderzoeken hoe duurzaam deze 
partijen zijn en of ze dezelfde ideeën en doelen hebben. Interessant 
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is de samenwerking met innovatieve partijen, die zich specialiseren 
in het verduurzamen van secundaire processen. Hierdoor kun jij je 
als organisatie focussen op de verduurzaming van het primaire pro-
ces. Op deze manier ontstaat een mooie win-win-situatie.

> Duurzame mogelijkheden binnen Asset Management.
Laten we de bedrijfsprocessen binnen Asset Management nu eens 
als uitgangspunt nemen. Als we onze creativiteit de vrije loop laten 
op het gebied van duurzame inzetbaarheid, wat zouden we dan al-
lemaal kunnen realiseren? Om dit duidelijk te maken, komen de drie 
principes die Coldplay hanteert goed van pas. 

Ten eerste: Verminderen: inder fossiele brandstoffen. En dus méér 
duurzame brandstoffen. Neem bijvoorbeeld waterstof, dat als duur-
zame brandstof langzaam het stadium van de kinderschoenen pas-
seert. Steeds meer bedrijven zetten in op deze schone bron van 
energie, die bijvoorbeeld warmte levert voor productieprocessen en 
installaties of voertuigen aandrijft. Het gebruik van de traditionele 
en vervuilende fossiele brandstoffen kan fl ink verminderd worden, 
door te investeren in waterstofi nstallaties en deze mee te nemen bij 
het ontwerp en de bouw van nieuwe fabrieken.

Ten tweede: Opnieuw uitvinden: innovatieve technieken. Denk daar-
bij aan innovatieve technieken als Artifi cial Intelligence, Machine 
Learning en Internet of Things, om de logistieke keten te optima-
liseren? Organiseer vervoer op de juiste momenten en neem hier-
bij de meest optimale route, zodat onnodige inzet van transport 
wordt voorkomen. Misschien is het ook goed om eens te kijken 
naar alternatieve producten van lokale leveranciers, in plaats van zo 
goedkoop mogelijk aan de andere kant van de wereld in te kopen.

Ten derde: Herstel: mooie stappen met compensatie. Elke organi-
satie heeft in meer of mindere mate een ecologische footprint. De 
focus ligt dan vaak op het verminderen hiervan, maar er zijn ook 
goede alternatieven, zo weet Bas Horvers, Enterprise Asset Manage-
ment Consultant bij Ideo, te vertellen; “Bedrijven kunnen deze foo-
tprint natuurlijk ook compenseren. Coldplay plant bijvoorbeeld een 
boom bij elk concertkaartje dat ze verkopen, omdat hun concerten 
ook een footprint achterlaten. Misschien kunnen we als succesvolle 
en winstgevende asset-intensieve organisatie een deel van de winst 
schenken aan goede doelen die de natuur en het milieu ten goede 
komen, of zelf af en toe een aantal bomen planten?”

> Samen naar een duurzame samenleving. Het moge dui-
delijk zijn: ook binnen de wereld van Asset Management zijn er 
grote stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Of je het 
nu net zo groots aanpakt als Coldplay of klein begint, alle beetjes 
zijn meegenomen. Horvers; “Waar begin jij”? <
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