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column 
Column Jan Jonker: Op naar de toekomst 

 
Jan Jonker blikt alvast terug op het jaar 2012: wat is er bereikt op het gebied van duurzame 
ontwikkeling? De ontwikkelingen gaan traag, concludeert hij, maar zijn passie voor 
duurzaam organiseren is onverminderd groot. 
Dit is alweer mijn laatste column van dit jaar. Over een week of zes mogen we elkaar geluk 
wensen met het volgende jaar en proosten we op de toekomst. Voor mij zit er dan een jaar 
lang naar hartenlust duwen en trekken aan duurzame ontwikkeling op. Soms met plezier, 
soms met de pee erin - maar altijd met passie. Onverbiddelijke passie en, toegegeven, soms 
wat blinde passie. Mensen zeggen vaak na afloop van praatjes en workshops dat ik 
inspirerend ben - en dat is natuurlijk heel mooi om te horen - maar het is niet anders dan 
een innige, zeg maar gerust, intieme verbondenheid met waar het mij om gaat: 
duurzaamheid organiseren. 
 
Eco-efficiency 
Wie somber wil zijn mag: het gaat traag met de ontwikkeling van duurzaamheid. Dit jaar 
misschien wel een dieptepunt. Uit het politieke woordenboek is het bijna verdwenen. 
Investeren doen we niet meer; het moet nu door te bezuinigen. Het magische woord voor de 
nabije toekomst wordt eco-efficiency: een slim concept wat we midden jaren negentig van 
de vorige eeuw al bedacht en uitgewerkt hebben (met dank aan de World Business Council 
for Sustainable Development) en nu dan gaan omarmen. ‘Meer door minder' is het leitmotiv 
van dit denken - niks mis mee. 
 
‘Wie groen doet, geld ontmoet' 
Maar tja, eigenlijk weten we dat natuurlijk al heel lang. Zonder nu even alle feiten weer 
opgezocht te hebben: we kunnen zomaar een paar elektra-centrales sluiten door korter te 
douchen, minder water te koken voor de thee, de fiets te nemen voor het boodschapje in de 
supermarkt dichtbij, minder eten weg te gooien, de verwarming een graadje lager te zetten 
als we niet thuis zijn, standaard led lampen in te draaien als er een gloeilamp kapot gaat, de 
was op een lagere temperatuur te wassen en een keer minder per jaar op vakantie te gaan, 
en dan gewoon dagtochtjes te maken op de fiets. Maar dat doen we niet.  
Laat het ook helder zijn dat dit aan de oppervlakte niks met duurzaamheid te maken heeft: 
dit is gewoon oer-Hollandse gezellige vrekkigheid. Lekker euro's omdraaien en platslaan.  
De vraag is: doen we dat ook, en liefst massaal? Het antwoord is heel eenvoudig: nee! We 
krijgen geen advies van b.v. het NIBUD, MVO Nederland of het PBL over hoe wij slim, handig 
en makkelijk euro's kunnen maken volgens het principe ‘wie groen doet, geld ontmoet' in 
tijden van bezuiniging. Jammer? Dat is het minste wat je daarvan kunt zeggen. Eerder dief 
van de eigen portemonnee - dus eigenlijk gewoon dom. Of mag je dat zo hard niet zeggen? 
 
TAO-factoren 



Dit jaar is me steeds duidelijker geworden dat duurzaamheid gebaseerd is op drie in elkaar 
grijpende factoren: technologie, attitude en organiseren. Het voert te ver om die factoren 
hier echt uit te werken, maar het kost ook niet zoveel moeite er een beeld bij te vormen. 
Samen vormen deze TAO-factoren de basis voor een transitie - een fundamentele 
verandering in ons doen en laten.  
 
De technologie (zowel de harde als de zachte) hebben we eigenlijk gewoon. Maar de 
attitude - een basishouding om te doen wat we weten, wat eigenlijk slim en in ieder geval 
financieel handig is - hebben we niet. Dat is niet alleen dom, maar leidt ook tot een lege 
portemonnee. Dus niet een beetje dom, maar twee keer dom.  
 
Om daar uit te komen zullen we ons anders moeten organiseren. Niet voortaan alleen ik, en 
in mijn huis, maar met elkaar, in de straat en in de wijk. Alleen als we gaan collectiviseren 
komen we ergens. En dat is hard nodig in een tijd waarin we alleen maar nivelleren. Dat is 
een spannende klus waar ik mij met passie voor zal inzetten.  
 
Voor nu wens ik u alvast een mooi en voorspoedig nieuwjaar. Dat we elkaar al organiserend 
in 2013 tegen mogen komen. 
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