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BLAUWE 
ECONOMIE

Tekst Guy Cozijns

Staan we machteloos tegenover de voedsel-, brandstof-, milieu-, 
finan  ciële en economische crises? Moeten we lijdzaam ondergaan 
hoe onze natuurlijke hulpbronnen stilaan uitgeput raken? Of is de 
contradicto rische gedachte van duurzaam produceren en 
consumeren toch haalbaar?

ECONOMIE

VAN ‘SCHAARSTE’ NAAR ‘OVERVLOED’

et is de hamvraag die menig belanghebben
den bezig houdt. Als we bovendien beseffen 
dat het huidige niveau van ongelijkheid1 
als ‘grootste gevaar voor de wereld’ wordt 

beschouwd, dan worden de zaken er niet eenvoudiger op. 
Het klinkt inmiddels cliché; we weten met zijn allen dat er 
iets moet veranderen. Ondertussen draait de wereld door 
in een spiraal van kansen die het potentieel hebben om 
een verschil te maken, met een nieuw bewustzijn dat ver
schuift van ‘wat kunnen we nog meer van de aarde vra
gen’ naar ‘wat kunnen we meer doen met wat de aarde 
biedt’. Schaarste zou daarmee kunnen worden omgezet 
in overvloed. Een utopische gedachte of een sprookje met 
realiteitsgehalte?

Groen is niet per definitie duurzaam
In het begin van de jaren negentig profileerde het 
Belgische pioniersbedrijf Ecover zich als eerste Europese2 
producent van biologisch afbreekbare schoonmaakmid
delen. Het goedje liet toe de rivieren in Europa schoon te 
houden, iets ongezien in die tijd. Wereldnieuws dat ook 
bij nieuwszender CNN niet onopgemerkt bleef. Het be
drijf barstte uit zijn voegen. De vraag steeg expo  nentieel 
waardoor ook de vraag naar de grondstof, het afbreek
bare palmolievetzuur, sterk toenam. 
Grondstoffenleveranciers uit Indonesië werden ertoe aan
gezet om grote delen van het regenwoud te vervangen 
door palmboomplantages, wat ten koste ging van het 
leefgebied van de oerangoetan. 
Er ontstond een vreemde situatie: enerzijds werd het pro
duct geprezen in Europa (en daarbuiten) omwille van haar 
milieuvriendelijk karakter; anderzijds ging het ten koste 
van het regenwoud in Indonesië. Een desillusie voor CEO 
en econoom Gunter Pauli: biologische afbreekbaarheid en 
hernieuwbaarheid was geen synoniem voor duurzaam
heid. Op zijn vraag om een nieuwe koers te varen en ‘be
ter te doen’ kreeg hij een ‘nul’ op het rekest. Pauli trok zijn 
conclusies, liet het bedrijf voor wat het was zich en stortte 
zich in een nieuw avontuur: de blauwe economie. 

Grenzen aan groen
Groene groei en de groene economie is het nieuwe 
discours geworden van onder meer OESO (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), de 
Wereldbank en het World Economic Forum. Maar ook 
van consultancy firma’s als PriceWaterhouseCoopers. 
De basisgedachte hierbij is dat het mogelijk is om met 
marktmechanismen de milieucrisis te lijf te gaan. Het 
Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) 
onderstreept dit door te stellen dat het over substantieel 
bewijs beschikt waaruit blijkt dat het vergroenen van de 
economie welvaartcreatie of werkgelegenheid niet in 
de weg staat. Kortom, groene economie is goed voor de 
lokale economie.
Volgens het rapport van het Wereldnatuurfonds (WWF) 
‘Van crisis naar opportuniteit’ gebruikt de groene econo
mie minder grondstoffen en energie, waardoor het milieu 
wordt gespaard. Daarbij gaat het niet alleen om produ
centen van wind of zonneenergie. Er zijn ook bedrijven 

1. Anthony B. Atkinson: 
Ongelijkheid. Wat kunnen 
we er aan doen? Uitgeverij 
Polis, 2015

2. Wellicht ook ter wereld.
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te geven. Het afval, vervuilings en verspillingsprobleem 
staat niet voor niks op de agenda van toonaangevende 
entiteiten zoals de Wereldbank, de Verenigde Naties en 
het World Economic Forum. Met de toenemende ongelijk
heid – ondanks de substantiële toename in economische 
output – wordt de druk alleen maar opgevoerd. 

De blauwe economie is gebaseerd op de principes van 
ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives; in 1994 
door Pauli opgericht), waarbij kenniscentra tot stand 
komen die zich toespitsen op het ontwikkelen van duur
zame productiemethoden. De inspiratie voor ‘slimme’ 
innovaties wordt gehaald uit de wijsheid van de natuur. 
Het uitgangspunt is dat de natuur voor elke menselij
ke uitdaging een oplossing kent. Kenmerkend is dat er 
gekeken wordt naar wat er lokaal voorhanden is. Kennis 
van natuurlijke systemen – de zogenaamde ecosystemen 
– stelt ons in staat om oplossingen aan te reiken in ónze 
leefwereld.
Laten we het voorbeeld van koffie nemen. Bij het drinken 
van één kop koffie wordt slechts 0,2% van de koffie benut. 
99,8% is afval en dus in economisch opzicht van generlei 
waarde (of zelfs negatief). Onderzoek van dit afval heeft 
tot de ontdekking geleid dat koffiedrab een uitstekende 
voedingsbodem is voor het kweken van oesterzwam
men, die qua voedingswaarde over veel meer eiwitten 
beschikken dan de traditionele ‘Champignons de Paris’. 
Daarnaast kan het afval gebruikt worden bij de productie 
van kleding en schoenzolen, omdat het de slechte geur 
neutraliseert. La Place (oesterzwammen), BMW (dash
boards), Adidas (kleding) en Patagonia (schoenzolen) 
hebben de koffiedrab inmiddels een plaats gegeven in 
hun productieproces. 
Kortom, een voorbeeld van een slimme innovatie, 
gebaseerd op de natuurlijke werking van ecosystemen, 
volgens een nieuw business model dat cash flow, banen 
en welvaart genereert. 

Drie miljoen banen
Gunter Pauli is een man met een missie. Hij wil over de 
hele wereld ondernemers bereiken die zich laten inspire
ren door de kracht van ecosystemen. Daarmee zet hij het 
economisch principe van schaarste op zijn kop: niets gaat 
verloren bij ecosystemen, iedereen participeert en er is 
geen dominante speler. Er is juist veel meer ruimte voor 
kleinschaligheid. In zijn rapport aan de Club van Rome – 
waar hij zelf lid van is – presenteerde hij zijn boek ‘Blauwe 
Economie: 10 jaar, 100 innovaties, 100 miljoen banen’, 
waarvan de Engelse versie in 2010 verscheen. Anno 2016 
zijn er tweehonderd concrete projecten gerealiseerd, be
draagt de totale investering vier miljard dollar en werden 
drie miljoen banen gecreëerd. Er is nog een lange weg te 
gaan, maar toch.
Met een team van drieduizend wetenschappers en 
achthonderd uitvoerders (ondernemers) bouwt hij verder 
aan een duurzame toekomst. Een toekomst waar onze 
eilanden onderdeel van kunnen uitmaken. In de volgende 
editie zullen we inzoomen op ‘wat we hebben’ en hoe dit 
kan worden aangewend op de ABCeilanden. De herplan
ting van het koraal op Bonaire zal daarbij eveneens aan 
bod komen. 

die ervoor zorgen dat grondstoffen weer gerecycled wor
den in plaats van te ontginnen, of die gewoon inzetten op 
de recuperatie van gebruikte goederen, aldus Koen Stuyck 
van het WWF.
Onderzoeker Matthias Lieven van de Katholieke Univer
siteit Leuven stelt bij de basisgedachte van de groene 
economie een kritische kanttekening: kunnen we van de 
(markt)mechanismen die de ecologische crisis hebben 
veroorzaakt verwachten dat ze economische groei, het 
redden van de planeet en sociale doestellingen met elkaar 
verzoenen? 

Blauwe economie

‘DE GROENE ECONOMIE 
IS ACHTERHAALD. 
RECYCLING IS DOM’

Volgens Lieven is het groeiverhaal ecologisch onverant
woord. Als bijvoorbeeld de energieconsumptie jaar na jaar 
stijgt, zijn er véél grotere inspanningen nodig om de tran
sitie naar een hernieuwbaar energiesysteem te maken. 
Dit manifesteert zich in onze leefwereld, waar we heel 
vaak zien dat hernieuwbare energie niet in de plaats komt 
van fossiele energie, maar er gewoon bovenop komt. 
Kortom, het vermarkten van het groene gedachtengoed 
stelt zich weinig verzoenend op.

Vooral in tijden van crisis zijn we het meest gebaat bij 
projecten die op korte termijn inkomsten en banen kun
nen genereren. Volgens Pauli heeft de groene economie 
ernstige tekortkomingen. Aan de consumenten wordt 
gevraagd om meer te betalen voor minder kwaliteit. Aan 
de geldschieters wordt gevraagd om meer te investeren 
voor minder geld, reden waarom deze projecten dikwijls 
met de steun van subsidiegelden plaatsvinden. Hogere 
prijzen en een lager rendement werken niet als recept in 
een omgeving met hoge werkloosheid. 
In een gesprek met NRC Handelsblad zegt Pauli: ‘de groe
ne economie is achterhaald. Recycling is dom. Een boom 
denkt niet in de lente: laat ik mijn oude blaadjes weer 
oppakken. Maar wij vinden wel dat we van oude plastic 
flesjes nieuwe plastic flesjes moeten maken.’ 
De verdienste van de groene gedachte is wel dat we ons 
meer bewust zijn van het belang van duurzame proces
sen. Alleen weten we nog niet goed hoe ze economisch 
levensvatbaar te maken.  

De blauwe economie: van schaarste naar overvloed 
De Roemeense econoom, wiskundige en statisticus 
Nicholas GeorgescuRoegen voerde in zijn magnus opus 
van 1971 – ‘The Entropy Law and the Economic Process’ – 
aan dat aan alle natuurlijke hulpbronnen onherroepelijk 
schade wordt aangebracht wanneer ze worden ingezet 
voor economische doeleinden. De excessieve stimulering 
van de vraag naar producten, geprikkeld en gestimuleerd 
door marketeers en mediakanalen, lijkt hem daarin gelijk 

Wat doet uw bedrijf precies? 
Regimac is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren 
van aluminium ramen en deuren. Daarnaast leveren wij aan-
verwante producten zoals rolluiken, balustrades, hardglazen 
deuren en douchedeuren. Wij leveren over het algemeen 
maatwerk aan het midden- en hogere segment van de markt. 

Hoe omschrijft u kwaliteit? 
Wanneer wij zelf als consument een product gaan kopen, 
vinden we het belangrijk dat we goede en betrouwbare 
informatie over dat product krijgen, simpelweg omdat je als 
koper zelf niet alle kennis en kunde over het product kunt 
hebben. De informatie die we dan krijgen, moet overeen-
komen met het product dat we kopen. Natuurlijk dient het 
product uiteindelijk te voldoen aan wat we hebben gehoord 
van de verkoper. Kwaliteit betekent dat het product moet vol-
doen aan de verwachtingen die we hebben, anders raken 
we teleurgesteld. Dat betekent dat een verkoper behoeften 
goed moet kunnen begrijpen en in staat moet zijn deze te 
vertalen naar een product dat voor de klant geschikt is.

Wat betekent kwaliteit voor u?  
Kwaliteit leveren betekent tevreden klanten hebben. Wij 
hebben klanten uit verschillende landen die ieder hun eigen 
normen en wensen hebben. Dat betekent dat we deze nor-
men en wensen moeten kennen en producten moeten 
kunnen leveren die daar aan voldoen natuurlijk. Daar 
streven we iedere dag naar.

Hoe weet u of u voldoende kwaliteit levert aan 
uw klanten? 
Het verkoopproces start met het goed in kaart brengen van 
wat de klant wil. Dat doen we tijdens de intake. Een bestek 
van een bouwtekening is vaak bepalend voor de maten. We 
gaan zelf inmeten om er zeker van te zijn dat de maten ook in 
de praktijk kloppen. Daar gaat het nogal eens mis namelijk.  
We zijn selectief bij het kiezen van ons leveranciers. De pro-
ducten uit onze hurricane stopper-lijn bijvoorbeeld komen uit 
Puerto Rico; deze producten moeten voldoen aan de eisen 
die in Florida gelden. Deze producten laten we testen en 
daarvan hebben wij certificaten. Daarnaast werken wij met 
professionele huisinstallateurs die ruime ervaring hebben in 

het werken met en het installeren van aluminium ramen en 
deuren. De laatste fase is de afstemming met de klant of alles 
naar tevredenheid is geleverd of is geïnstalleerd. Vaak wor-
den er bij oplevering foto›s gemaakt die wij gebruiken in 
onze verdere communicatie.

Hoe borgt u kwaliteit in uw organisatie?  
Wij willen normstellend zijn en streven naar het scoren van 
een cijfer 8 of 9 in onze processen. Ons proces, van intake tot 
en met installatie, ondersteunen wij met software waardoor 
het proces kan worden gevolgd. Als we een product in -
kopen, meten we het meteen na als het hier is, ook checken 
we het visueel op fouten. Daarnaast krijgen onze medewer-
kers en installateurs in house trainingen die gegeven worden 
door onze leveranciers. 

Hoe betrekt u medewerkers eventueel bij   
kwaliteitsverbeteringen, hoe pakt u dat aan? 
Naast twee ochtendoverleggen per week hebben wij 
wekelijks een groepsvergadering, we bespreken dan wat 
goed ging en wat beter kan. We beschouwen elkaar intern 
als klant en we verwachten kwaliteit van elkaar. Ook spreken 
we elkaar aan als iets niet goed gaat en helpen wij elkaar met 
het vinden van passende oplossingen.

Welke tips heeft u voor andere ondernemers/  
organisaties? 
Werk aan beheersbaarheid in je organisatie, zeker als je 
groeit. Houd tijdens het hele proces goed contact met zowel 
je klanten als leveranciers. Laat leveranciers jou ook bezoe-
ken en vraag feedback. Geef je klanten goede informatie en 
maak ze bewust van wat ze kopen. Dat bewustwordings-
proces vinden we bij Regimac een must.  

Reginald Mc Aully
Ivan Mc Aully

‘Kwaliteit begint met 
bewustwording 
creëren, zowel bij 
jezelf als bij je klant’Regimac

4,9 miljoen
De luchtvaart in LatijnsAmerika en de 
Caribbean is goed voor meer dan 4,9 miljoen 
banen. [bron: IATA, The International Air Transport 
Association]

17 en 18 
november
Op 17 en 18 november 2016 
vindt de volgende editie van 
de Green Aruba Conference 
plaats.

-24%
Wereldwijd verdienen 
vrouwen 24% minder 
dan mannen 
[UN Women]

KWALITEIT IN DE PRAKTIJK
Tekst  Wiel Broecks


