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1 INLEIDING
In het kader van de CO2 prestatieladder is het verplicht minimaal 1x per jaar een netwerk bijeenkomst
duurzaam ondernemen bij te wonen. Daartoe is ATKB lid geworden van het platform “Duurzame
leverancier”.
Op 10 september 2019 vierde De Duurzame Leverancier haar 10 jarig jubileum, ik ben daar heen
geweest. In deze notitie wordt kort verslag gedaan van het besprokene.
2 SPREKER 1: IN DIALOOG MET… RENEE VAN DEN HEUVEL, INITIATIEFNEEMSTER
DUURZAME LEVERANCIER
Dagvoorzitter Maurice van Rooijen opende de feestelijke bijeenkomst en stelde een aantal
interessante vragen aan initiatiefneemster van de Duurzame Leverancier, Renee van den Heuvel. Hij
stelde vragen over het ontstaan van de Duurzame Leverancier en hoe het heeft kunnen komen tot
een club met 3400 deelnemers. Ook werd er toegelicht dat er pieken en uitdagingen zijn omdat er
verschillende bedrijven betrokken zijn in het bestuur. Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares,
Strukton, Antea Group en Sweco.
De huidige bestuurders, Renee van den Heuvel, Frank van Buuren, Theo van Oosten en Hanneke
Jansen. werden in het zonnetje gezet dmv een presentje en bedankt voor hun inzet voor een
duurzamere samenleving.
3 SPREKER 2: KEY NOTE TESSA CRAMER: DE WAARDE VAN EEN FUTURE MINDSET VOOR
DUURZAME ORGANISATIES
Tessa gaf ons een kijkje in het leven van een futurist. Zij geeft aan dat het belangrijk is om
‘toekomstgeletterd’ te zijn, wat betekent dat we ons kunnen inlezen en voorbereiden op de (duurzame)
toekomst. Ze is docent toekomstonderzoek en is gepromoveerd aan de universiteit van Maastricht met
haar proefschrift “De waarde van de mindset van een futurist.
De transitie naar een duurzame toekomst vergt anders denken en anders doen, dat is onomstreden.
Om de toekomst daadwerkelijk te kunnen herontwerpen zijn intuïtie, verbeeldingskracht en creativiteit
onmisbaar, maar; deze vaardigheden zijn niet alomtegenwoordig in het onderwijssysteem. Het blijft
daardoor een opgave om niet terug te vallen op kortetermijndenken en kosten-baten analyses. Aan de
hand van de resultaten van haar proefschrift neemt Tessa je mee in de waarde die de mindset van
een futurist heeft voor alle niet-futurists om de duurzame toekomst vanuit een nieuw perspectief te
bezien.
4 SPREKER 4L WILCO VAN ROOIJEN: DROMEN, DURVEN, DELEN EN DOEN

Dit was een fantastische en inspirerende lezing over moed, doorzettingsvermogen, wilskracht,
teamgeest, tactiek, creativiteit, mentale en fysieke hardheid, discipline, individualiteit en collectiviteit.
Het had weinig te maken met duurzaamheid, waarbij van mij een kritische noot. Echter wel een
leerzame lezing over het genieten van het leven en groot durven dromen, trots kunnen zijn op wat je
hebt bereikt of wil bereiken en adembenemende plaatjes en filmpjes van de expedities naar de 7
hoogste toppen van de wereld en de Noord- en Zuidpool.
Er werd geproost op de (duurzame) toekomst en de dag werd afgesloten met een netwerkhapje en
-drankje.
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