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• Bestuur van de organisatie  

• Mensenrechten 

• Arbeidspraktijken – en omstandigheden 

• Het milieu 

• Eerlijk zakendoen  

• Consumentenzaken 

• Betrokkenheid in en ontwikkeling van de gemeenschap 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 



Om het (inter-)nationaal echt te maken, 

kies dan voor internationale MVO-standaarden: 

ISO 26000 legt de fundering, 

GRI is het venster. 

MVO : een beperkt aantal gedragen standaarden 

Andere internationale initiatieven: 

• OESO Richtlijnen voor MNO’s 

• UN Global Compact 3 
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MVO met gepaste zorgvuldigheid (‘due diligence’)  

 

Dit is een “allesomvattend, proactief proces  

om de feitelijk en potentieel negatieve  

maatschappelijke, milieu- en economische effecten  

te identificeren van de besluiten en activiteiten  

van een organisatie over de gehele levenscyclus  

van een project of activiteit van de organisatie,  

met het doel om negatieve effecten te vermijden en te verkleinen.” 
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MVO: de effecten in kaart brengen 

over de volledige levenscyclus 

Bron: Benoit C. en Mazijn B. (Red.) , 2011 6 



MVO: let op ‘medeplichtigheid’. 

“een organisatie als medeplichtig worden beschouwd  

als zij meewerkt aan het begaan van onrechtmatige daden  

door derden  

die niet in overeenstemming zijn met internationale gedragsnormen  

of deze niet respecteren en waarvan de organisatie,  

bij zorgvuldig handelen, wist of behoorde te weten  

dat deze zouden leiden tot wezenlijke negatieve effecten  

op de maatschappij, de economie of het milieu.  

Een organisatie kan ook als medeplichtig worden beschouwd  

als zij zwijgt over, of profiteert van dergelijke onrechtmatige daden.” 
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Wat is een ‘duurzaam’ ondernemen ? 
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Bron: Taslima Akhter – De Wereld Morgen (mei 2013) 

En wie herinnert zich nog dit beeld? 
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Winkelen in de Steenstraat? 

http://www.dewereldmorgen.be/sites/default/files/imagecache/slideshow_1680x1050/2013/04/28/dhaka_building.jpg


En bijv. de Zeehaven van Brugge? 
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Inhoud 

1. Proloog 

 

2. De ‘megaforces’ 

 

3. Brugge en omgeving 

 

4. Enkele voorstellen 

 

5. Epiloog 
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De grote maatschappelijke uitdagingen: 

de zogenoemde ‘megaforces’ 

• energie en brandstof 

• klimaatverandering 

• grondstoffenschaarste 

• waterschaarste 

• bevolkingsgroei 

• welvaart 

• verstedelijking 

• voedselveiligheid 

• achteruitgang van ecosystemen 

• ontbossing 

Bron: KPMG (2012) 



GROOTVADER  

JULIEN 

VADER  

GEORGES ZOON  

BERNARD 

KLEINZOON 

CASPER 

Wereldwijd energieverbruik 

CO2-concentratie 

Bevolkingsgroei 

Vestedelijking 

Welvaart wereldwijd 

De grote maatschappelijke uitdagingen: 

de evolutie van enkele ‘megaforces’ 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



De grote maatschappelijke uitdagingen:  

de samenhang tussen de ‘megaforces’ 

• energie en brandstof 

• klimaatverandering 

• grondstoffenschaarste 

• waterschaarste 

• bevolkingsgroei 

• welvaart 

• verstedelijking 

• voedselveiligheid 

• achteruitgang van ecosystemen 

• ontbossing 

Koolstofarme samenleving,  

in het bijzonder,  

vergroening van aanbod. 

(Zeldzame) (aard-)metalen 

Biomassa 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 

Bron: KPMG (2012) 



De grote maatschappelijke uitdagingen:  

prijsindex voor brandstof en metalen 

Bron: Chatham House (2012) 



War on metals ! 

 
(Clean) Tech:  

performantie stijgt door grote diversiteit aan metalen, maar … 

 

Bron: OECD (2010) 



De specifieke kwetsbaarheid  

van een (koolstofarme) samenleving 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



Tijdslijn (zeldzame) (aard-) 

metalen 

Aanwezig in producten  

en technologieën 
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van een (koolstofarme) samenleving 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



Tijdslijn (zeldzame) (aard-) 

metalen 

Aanwezig in producten  

en technologieën 

Korte termijn 

(rond 2015!) 

Tellurium 

Indium 

Gallium 

Neodymium 

Dysprosium 

fotovoltaïsche zonnepanelen; 

legeringen; thermo-elektrische 

apparaten; flatscreens en 

touchscreens; Infrarood detectoren; 

halfgeleiders; LED’s; magneten; 

batterijen; …  

De specifieke kwetsbaarheid  

van een (koolstofarme) samenleving 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 
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(tot 2020!) 

Lithium 

Palladium 

Platinum 
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Tijdslijn (zeldzame) (aard-) 

metalen 
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Tellurium 

Indium 

Gallium 

Neodymium 

Dysprosium 

fotovoltaïsche zonnepanelen; 
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apparaten; flatscreens en 

touchscreens; Infrarood detectoren; 

halfgeleiders; LED’s; magneten; 

batterijen; …  

Middellange termijn  

(tot 2020!) 

Lithium 

Palladium 

Platinum 

Niobium 

zeldzame aardmetalen 

batterijen; katalysatoren; 

elektronica; legeringen; versterkt 

staal; … 

In parallel:  

een volume-risico 

(2015-2020 …) 

Aluminium, Koper, Nikkel, 

Ijzer, Lood, Zink, Tin, 

Zilver 

Goud, ... 

… 

De specifieke kwetsbaarheid  

van een (koolstofarme) samenleving 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



 

Koolstofarme samenleving:  

• vermindering van de vraag   energiebesparing; 

• vergroening van aanbod  hernieuwbare energie. 

 

BUS is geen optie (lees: fossiele brandstoffen), maar … 

let op de specifieke kwetsbaarheid van hernieuwbare energie 

• (zeldzame) (aard)metalen 

• biomassa 



Een kringloopeconomie  

binnen de context van duurzame ontwikkeling. 

Bron: Ellen MacArthur Foundation (2013) 
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Overzicht tewerkstelling belangrijkste sectoren 

(aantal werknemers) 

Quartaire Sector 

43 129 

Tertiaire Sector 

38 492 

Secundaire Sector 

18 868 

Primaire Sector 

461 

Bron: VOKA & RESOC Brugge (2010) 



Geschiedenis en toekomst (?)  

van de Zeehaven van Brugge 

< 
1970 

1970-
1985 

1985-
2000 

2000-
2010 

> 
2010 

Na WOII - 

nieuwe 

doorbraak 

Voorhaven 

en  

PVD-sluis 

Opening 

diverse 

terminals 

 

Schaal 

groter  

en groter 

en ... 

Diversi

ficatie 

en 

groei 

1970 

9,5 MTON 

1980 

14,2 MTON 

1990 

30,4 MTON 

2000 

35,5 MTON 

2010 

49,6 MTON 



Toerisme nu. En in de nabije toekomst ? 

 

• Dagtoerist spendeert 30 Euro 

• Recreatieve verblijfstoerist 125 Euro 

 

• In 2009 waren er 1,41 miljoen overnachten, waarvan … 

– 18,3 % uit eigen land, 

– 57 % uit de buurlanden NL, D, L, F, UK 

– dus minstens 25 % legt een afstand af van > 500 km  

(ES, US, IT, JAP, …) 



De grote ondernemingen 

• BMT Group (Oostkamp) 

• EADS Defence & Security Systems Belgium (Oostkamp) 

 

• Donaldson Europe (Brugge) 

 

• CNH (Zedelgem) 

• Marine Harvest Pieters (Brugge) 

• Dana Spicer Off Highway (Brugge) 

 

• Bombardier Transportation Belgium (Brugge) 

 

• Tyco Electronics Belgium (Oostkamp) 

• Genencor (Brugge) 

• Philips Innovative Applications (Brugge) 

• AGC Flat Glass Europe (Zeebrugge) 

• … 

 



Specifieke kwetsbaarheid 

van bedrijven uit de metaalsector 



Overzicht tewerkstelling belangrijkste sectoren 

bij een BUS scenario 

Quartaire Sector 

43 129 

↓ 

Tertiaire Sector 

38 492 

↓ 

Secundaire Sector 

18 868 

9 434 

Primaire Sector 

461 

≈ 

Bron: VOKA & RESOC Brugge (2010) 
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• Ter herinnering uit 2006: het Referentiekader en Actieplan  

inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,  

incl. een onderdeel over Maatschappelijk Verantwoord Investeren; 

• Een vraag op vandaag: weten we/jullie of de huidige financiële stromen 

worden ingezet voor een reële economie die wij/jullie willen ? 

• Het antwoord is neen, maar … 

• zullen we bestaande financiële middelen –  

waar we (mede-) beslissingsrecht hebben –  

heroriënteren met het oog  

op een kringloopeconomie (cf. pensioenfondsen)? 

• zullen we (opnieuw/verder) actief (financieel) participeren  

in het organiseren van productie en consumptie  

in onze samenleving bijv. via coöperatieve vennootschappen? 

 

Enkele voorstellen (1) 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



• identificatie van de kwetsbaarheid en de weerbaarheid  

van bedrijven/sectoren/streken in ons land; 

• het opzetten van een kringloopeconomie  

binnen het kader van duurzame ontwikkeling 

in een (pan-)Europese context; 

• in opleiding/training en onderzoek/ontwikkeling moeten  

‘design for scarcity’ en ‘recycling for scarcity’ 

 twee hoofdthema’s worden; 

• capaciteit inzake zorgvuldige ontmanteling  

tot op het niveau van componenten en materialen  

moet worden opgezet/opgedreven  

(cf. oude technologie van ‘shredders’); 

• observatorium van grondstoffen zowel voor ‘biologische’ als ‘technische’ 

zijde van de kringloopeconomie; 

• … 

 

 

 

Enkele voorstellen (2) 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 
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Bron: Mazijn B. en Gouzée N. (2012) 
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Groene Economie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kringloop-economie 
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Duurzaam en maatschappelijk (verantwoord) ondernemen, 

d.m.v. een kringloopeconomie. 
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