
Dat betekent dat het hele arsenaal
aan ondernemersinstrumenten wordt
ingezet, maar dan wel met slimme
processen, energiebesparende pro-
ductiemiddelen, afvalwaterbehande-
ling, enzovoort. Duurzaamheid wordt
dan een middel om concurrentie-
voordeel te behouden of te vergro-
ten.” Het kan daarbij geen kwaad als
de vraag naar groen verder wordt
gepromoot, aldus Han Kleijn: “Kijk
maar naar de autobranche waar ener-
gie-labels voor een ommekeer hebben
gezorgd. Dwingend voorschrijven
helpt niet, want er komt altijd wel
weer iemand die voordeliger kan leve-
ren. Het gaat er juist om dat – net als
bij de energielabels voor auto’s – de
consument bewust wordt gemaakt.”
“En als die consument overtuigd is,
dan kan het ook snel gaan”, aldus
Jörg Savelsberg van Sherart. “Een
goed voorbeeld daarvan is de elektro-
aandrijving. Sinds de beeldvorming
hierover bij de consument positief is,
wil iedereen opeens zo’n auto.”

Is de labeling die voor auto’s en wit-
goed wordt gehanteerd ook denkbaar
voor andere vormen van duurzaam-
heid? “Han Kleijn: “Voor auto’s is het
succesvol, maar voor veel andere pro-
ducten is het niet zo eenvoudig.” “Het
labelen kan alleen wat worden als
daar ook op wordt gehandhaafd”,
aldus Jeroen Heerink. “Neem zoiets
eenvoudigs als de milieuwetgeving.
Die kan nu al niet eenduidig worden
gehandhaafd. Het plaatsen van een eti-
ket is geen oplossing. Daar zal de con-
sument of gebruiker toe moeten wor-
den aangezet. En die accepteert iets

pas, als het zinnig is. De labeling van
verfspuitpistolen ten tijde van de
invoering van de VOS-richtlijn is daar
een goed voorbeeld van. De invoering
daarvan kostte veel geld maar leverde
uiteindelijk niets op omdat de  – veel-
al buitenlandse – producenten hier
niets van wilden weten.”

Imago bepalend
Naast ‘Groen ondernemen’ door bedrij-
ven blijkt ook het imago een steeds
 grotere rol te spelen. “Voor een
Amerikaanse autoproducent leveren
wij bijvoorbeeld verduurzamingsmid-
delen voor velgen die in China worden
vervaardigd”, aldus Vidjay Birdja. “Daar
komt binnenkort een einde aan, omdat
de autoproducent niet meer geassoci-
eerd wil worden met loodgebruik.” Ben
Hoppener herkent die situatie: “Je ziet
ook dat andere autoproducenten hun
kwaliteitseisen verlagen om minder
metalen te hoeven gebruiken. Dat zijn
veelal metalen die bij het grote publiek
een negatief imago hebben.” 

Zoals al uit het voorbeeld van de
Amerikaanse autoproducent bleek,
speelt de perceptie van de buitenwe-
reld  – het imago – een belangrijke rol
in de discussie over en de beleving van
duurzaamheid. Als je sommigen moet
geloven, zou de oppervlaktebehande-
lende industrie daarbij op een achter-
stand staan. Terecht? Jeroen Heerink:
“Nee, dat is absoluut niet terecht. 
De oppervlaktebehandelende branche
houdt zich als geen ander bezig met
duurzaamheid. Niet alleen omdat de
behandelingen zelf voor een hoog-
waardiger en duurzamer product 

zorgen, maar ook omdat er alles aan
wordt gedaan om het energieverbruik
en de milieubelasting te minimalise-
ren. Daar zijn we al ruim 30 jaar mee
bezig. Er zijn maar weinig branches
die dat kunnen zeggen.” En aan de v
erbetering van dat imago wordt ook
gewerkt; onder meer met publicaties,
door het organiseren van een eigen
beurs en door aan te schuiven bij over-
legorganen. Trajecten die over het 
algemeen veel tijd vergen. Ook op
bedrijfsniveau worden de nodige
inspanningen verricht; inspanningen
die zeker nodig zijn volgens Ben
Hoppener: “Bij consumenten leeft vaak
de gedachte dat veel van ons werk vies
is.” “Dus zul je de consument duidelijk
moeten maken dat dat niet het geval is
en wat de oppervlaktebehandeling
voor het dagelijkse leven betekent.
Neem een fiets; die gaat tegenwoordig
30 jaar mee en ziet er dan nog steeds
fraai uit dankzij de oppervlaktebehan-
delingen”, vult Jeroen Heerink aan. 

Duurzaam en esthetisch
Die behandelingen zijn nodig om de
levensduur van materialen te verlen-
gen. Is er bij constructeurs van 
producten dan niet de behoefte om
juist gebruik te maken van materialen
die van nature duurzamer zijn? Peter
Bruggink: “Voor zover ik kan overzien,
zijn constructeurs daar niet echt mee
bezig.” “De constructeur zoekt functi-
onaliteit en een zo groot mogelijke
integratie van onderdelen”, vult Han
Kleijn aan. “Duurzaamheid staat 
daarbij niet hoog op de verlanglijst.”
Alexander Wijn van Coating Advies
Nederland: “Wel zal hij binnen het
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Ben Hoppener: “Het is belangrijk dat de

overheid het investeren in groene produc-

tieprocessen aantrekkelijker maakt.”

Ries Degoedt: “Duurzaamheidstreven mag

niet ten koste gaan van onze concurrentie-

positie.” 

Ben Bouwman: “Kostprijs voor velen de

drijfveer bij keuze van materialen.”

Jörg Savelsberg: “Producten verfraaien op

duurzame manier.”
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