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             Groene bedrijven werken te weinig samen en zijn onvoldoende zichtbaar voor de Nederlandse bevolking
Marko Hekkert
Duurzame innovaties breken langzaam door. Dat ligt aan de voorkeur van beleidsmakers voor onderzoek en ontwikkeling boven marktontwikkeling. Maar een andere oorzaak ligt bij de duurzaam ondernemers zelf. De meeste echt duurzame producten zijn behoorlijk anders dan de producten die we nu op grote schaal gebruiken. Er is vaak hele andere kennis nodig om ze te kunnen produceren, denk aan windenergie in plaats van kolengestookte centrales, en ze vragen soms grote aanpassingen in bestaande systemen, denk aan warmtepompen in plaats van HR-ketels of elektrische auto s in plaats van benzineauto s.
Hierdoor zijn de duurzame innovaties vaak niet in het belang van grote gevestigde bedrijven die goed geld verdienen met minder duurzame producten. Door goede netwerken, machtsposities, lobby en publieke beïnvloeding slagen deze bedrijven erin om het duurzame innovaties erg lastig te maken. 
Een recent voorbeeld van deze lobbykracht is de afschaffing van statiegeld. Een aantal jaren geleden zamelden we frisdrankflessen in die na inzameling opnieuw werden gevuld; we doen dat nog steeds met bierflesjes. Geen enkel verpakkingssysteem is beter voor het milieu en het systeem staat model voor de vaak geroemde circulaire economie. Echter, de verplichting tot hervullen is afgeschaft door milieustaatssecretaris Van Geel (CDA) onder grote lobbydruk van verpakkingsindustrie en grootgrutters. Het statiegeldsysteem zou blijven, met als argument dat de Nederlanders dit graag willen behouden en dat dit het meest effectieve systeem is om de flessen in te zamelen zodat het materiaal alsnog hergebruikt kan worden.
Een aantal jaren later dreigt dit onder aanhoudende lobby ook te worden afgeschaft. Ditmaal door opnieuw een milieustaatssecretaris: Atsma (ook CDA). Dit is een voorbeeld van het krachtenveld waar je als duurzaam ondernemer in terechtkomt als je een nieuw en duurzaam product op de markt wilt brengen. Veel uitstekend geregisseerde tegenwerking en vertraging door professionele lobbyisten. Vaak zo veel vertraging dat veel ondernemers het uiteindelijk niet redden.
Toch ligt het ook aan de duurzaam ondernemers zelf dat ze het vaak niet redden en dat hun producten niet op grote schaal doordringen in de samenleving. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en uit mijn ervaringen bij het Sustainable-forum blijkt dat duurzaam ondernemers het erg lastig vinden om gezamenlijk op te trekken. Veel van hen hebben de neiging om andere ondernemers als concurrent te zien in plaats van medestander in het tegenspel bieden aan gevestigde orde belangen.
Vaak lijkt de strategie gericht op het proberen te veroveren van een klein stukje van de beschikbare koek, in plaats van gezamenlijk de koek groter maken. Grotere bedrijven opereren in dit opzicht veel slimmer. Ze trekken gezamenlijk op met hun grootste concurrenten om de positie van hun gehele sector te versterken als deze onder druk komt te staan.
Ik trek graag de vergelijking met een wielerwedstrijd. Duurzame koploperbedrijven zijn net wielrenners die het peloton willen voorblijven. De slechtste strategie voor een wielrenner is eenzaam voor het peloton uitrijden en alle wind alleen te trotseren. Een verstandigere strategie is samen met sterke andere wielrenners een kopgroep vormen en elkaar uit de wind houden. Samenwerking, een betere organisatie, het samenvoegen van middelen om gezamenlijk te kunnen lobbyen, en het uitdragen van een gemeenschappelijke visie is de enige manier om het geweld van bestaande belangen te kunnen weerstaan en overwinnen. Gelukkig heeft een aanzienlijk aantal koploperbedrijven dit begrepen en zich georganiseerd binnen de Groene Zaak, een werkgeversorganisatie die lobbyt in het belang van duurzame bedrijvigheid in Nederland.
Helaas is dit een van de weinige lichtpuntjes. Het duurzame bedrijvenlandschap is te versplinterd, te weinig een gesprekspartner voor beleidsmakers en politiek, en niet zichtbaar genoeg voor de Nederlandse bevolking. Hierdoor blijven we geïndoctrineerd door lobbyboodschappen, zijn we gaan geloven dat duurzame verandering nu eenmaal langzaam gaat en zijn we zelfs gaan geloven dat het in het belang is van het milieu dat we onze flessen niet meer terugbrengen naar de supermarkt.
Marko Hekkert is hoogleraar Duurzame Innovatie, Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht. De redactie koppelt aan dit artikel een lezersdebat, zie  Oproep aan de lezer  op deze pagina.
Duurzaam ondernemers moeten net als wielrenners niet eenzaam voor het peloton uitrijden
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