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Economie en ecosystemen
Er is een transitie nodig van een economie die natuurlijke
hulp-bronnen en ecosystemen uitput, naar een economie die deze
behoudt en versterkt. Steeds meer mensen in bedrijven zien het
behoud van biodiversiteit als onderdeel van de duurzaamheidsagenda. Maar uit onderzoek blijkt dat ze ermee worstelen om die
ambitie om te zetten in activiteiten op de werkvloer en het
productieproces.

Successen
Bedrijven gingen in de Green Deal versneld aan de slag met
biodiversiteit. Het lukte hen dit toe te passen in hun eigen
bedrijfspraktijk. Hun kennis en ervaringen zijn gebundeld in de
publicatie ‘Bedrijven en biodiversiteit’, met praktische handvaten
voor wie met dit onderwerp aan de slag wil. Ook borduurt de
Green Deal Groene Daken voort op de opgedane kennis en is
er een nieuwe CoP voor financiële instellingen en natuurlijk
kapitaal. Verder staat natuurinclusief bouwen nu hoger op de
overheidsagenda. De zoektocht naar nieuwe verdienmodellen
wordt onder andere opgepakt in een onderzoeksprogramma
van Het Groene Brein, samen met NWO.
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Wie? 15 bedrijven uit verschillende
branches – foodservice, bouw,
jachthavens en banken – en het
ministerie van Economische Zaken.
Wat? Hoe integreren we biodiversiteit in onze bedrijfspraktijk?
Met die vraag hielden de deelnemers
aan deze Community of Practice
(CoP) zich bezig. In de CoP wisselden
ze op een veilige en besloten manier
kennis en ervaringen uit. Doel: van
negatieve impact op biodiversiteit
komen naar geen netto verlies
(No Net Loss) van biodiversiteit bij
activiteiten van bedrijven. Of, nog
beter, een positieve bijdrage.

			
“Het meest trots zijn we dat de eerste
stappen naar een nieuw economisch model zijn gezet, waarmee
we de natuur minder uitputten én economisch rendabel blijven.
Dat ondernemingen als Heijmans, Heineken,
Interface en Eneco ermee verdergaan, onderstreept
dit. Dit resultaat is te danken aan het ondernemerschap van de
CoP-deelnemers en de professionele facilitering door de overheid.”
- Christy Kool, METTA Standaard

Lessen
•	Vanwege de diversiteit van de deelnemers waren de eerste bijeenkomsten
nodig om een gedeelde taal en inzicht in meetmethoden te ontwikkelen.
•	Een CoP vraagt om vertrouwen en integriteit. Dit ontstaat makkelijker als
deelnemers uit verschillende branches komen.
•	Het succes werd mede bepaald doordat marktpartijen de agenda vaststelden
en de overheid het proces begeleidde.
•	Als je meedoet als bedrijf, is het belangrijk ook collega’s mee te krijgen.
In de publicatie ‘Bedrijven en biodiversiteit’ staan tips hiervoor.

	Ook aan de slag met biodiversiteit?
Door ecosysteemdenken ontstaan nieuwe coalities en zie je nieuwe kansen. De CoP definieerde
drie typen relaties tussen bedrijven en ecosystemen: is het bedrijf afhankelijk van ecosystemen voor
zijn waardecreatie? Heeft het bedrijf negatieve impact via zijn bedrijfsactiviteiten? Of versterkt het
bedrijf juist ecosystemen? Lees meer aanknopingspunten en praktische handvaten
in de publicatie ‘Bedrijven en biodiversiteit’:
www.duurzaamdoor.nl/bedrijven-en-biodiversiteit

Met de Green Dealaanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de
samenleving voor duurzame economische groei. www.ondernemendgroen.nl/greendeals

