Duurzaamheid is een must,
maar moet ook in je
DNA zitten
Anja Kanters: ‘De overheid is een belangrijke partij die ons de ruimte kan geven
om te experimenteren met duurzaamheid’
Natuurlijk is duurzaamheid de heersende trend en soms ook wel een hype. Maar naar de mening van CEO Anja Kanters van Donkergroen zijn
circulariteit en duurzaamheid niet meer weg te denken en moet je die als ondernemer centraal meenemen in de strategie van je bedrijf.
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‘Natuurlijk zijn wij geen heilig boontje’, zo betoogt
CEO Kanters, ‘maar wij zijn er wel vast van overtuigd dat duurzaamheid iets is wat je als groene
aannemer moet meenemen in alles wat je doet. Bij
alles wat je doet, moet je je afvragen of het goed
is voor de planeet, de mens en uiteraard je bedrijf.
Wij moeten vanzelfsprekend geld verdienen, ook
dat is een onderdeel van onze duurzaamheid
en ons bestaansrecht. Maar duurzaamheid gaat
natuurlijk veel verder. Daarom zijn wij vorig jaar
een samenwerking aangegaan met de stichting
The Natural Step en hebben we Maarten van den
Nieuwenhof aangenomen als coördinator duurzaamheid vanuit de Rijksuniversiteit Groningen.
Hilda Feenstra van de stichting The Natural Step is
een jaar lang aan ons bedrijf verbonden geweest
om ons in alle geledingen te helpen in de slag naar
duurzaamheid. Het doel is wel om dit volledig in
het bedrijf en onze projecten te integreren. Dat is
een voorwaarde; anders wordt het mijn speeltje.’
Circl
Ook Elwin de Vink was als hoofd ontwerp bij
Donkergroen een belangrijke aanjager van circulariteit bij het ontwerp en de realisatie van de
terreininrichting rondom het circulaire paviljoen
‘Circl’, dat ABN AMRO achter zijn hoofdkantoor op
de Zuidas heeft laten bouwen. Kanters is ervan
overtuigd dat duurzaamheid in de haarvaten van
haar organisatie moet doordringen, maar ziet dat
niet als een overdreven moeilijke opgave: ‘Groen
is toch al ons ding en zit in ons DNA.’ Partners erbij
betrekken is ook van belang. Voor dit project heeft
Donkergroen bijvoorbeeld de complete voorraad van een biologische kweker opgekocht en
vervolgens samen met Van Ginkel uit Veenendaal
afnamegarantie gegeven voor het volgende jaar,
om de biologische teelt te versterken. Andere
voorbeelden op het gebied van mobiliteit zijn het
inbouwen van een slimme smartbox in het totale
wagenpark, videoconferencing en daardoor een

De overheid is niet altijd
even consequent als partner
als zij ons vraagt in te zetten
op duurzaamheid,
om ons af te rekenen op
de laagste prijs

sterke vermindering van het aantal afgelegde kilometers en reistijd, en natuurlijk de aanschaf van
elektrische auto’s bij vervanging van het wagenpark. Daarnaast worden waterstoftoepassingen
onderzocht.
Kritisch
Kanters durft ook kritisch te zijn, met name in de
richting van de overheid: ‘Ik heb gemengde gevoelens ten opzichte van de overheid. Enerzijds vind ik
de overheid niet altijd even consequent als partner,
als zij ons vraagt in te zetten op duurzaamheid, om
ons vervolgens af te rekenen op de laagste prijs,
zodat iedere speelruimte om duurzaamheid integraal mee te nemen al bij voorbaat is verdwenen.
En in dat soort discussies is de aannemerij altijd
de gebeten hond. Tegelijkertijd ben je als overheid
en bedrijfsleven tot elkaar veroordeeld.’ Kanters:
‘Anderzijds hebben we de overheid nodig als
launching customer van duurzame projecten en zij
ons voor ontwikkeling en innovatie. De overheid
is een belangrijke partij, die ons als bedrijfsleven
de ruimte kan geven om te experimenteren.’ Bij de

snelheid waarmee dat gebeurt, maakt Kanters nog
wel een aantal kanttekeningen, en bij de opdrachtgever mist ze soms de daadkracht of het gevoel
van noodzaak om de weg naar duurzaamheid in te
slaan. ‘Ik mis de urgentie bij de overheid, en die is
wel nodig om diepgang te bereiken.’
Eigenaarschap
Ook over de toekomst van haar eigen bedrijf is
Kanters uitgesproken. Zij heeft daarbij de stellige
mening dat Donkergroen als zelfstandig bedrijf
een mooie toekomst heeft. ‘Wie vooruitkijkt, heeft
de toekomst. Ik geloof heilig in de ambitie en
schaal van Donkergroen zoals het nu in de markt
staat. Wij zijn groot genoeg om zelfstandig te
blijven.’ Om dat te benadrukken en als blijk van
waardering, is het bedrijf recent gestart met een
vorm van medewerkersparticipatie. Medewerkers
kunnen een deel van de aandelen van het bedrijf
in hun bezit krijgen. Die actie is mede ingegeven
door de noodzaak om mensen te werven en langer
aan het bedrijf te binden. Kanters: ‘De arbeidsmarkt
is krap. Wij zien dat we lastig aan goede ambitieuze
vakmensen en talentvolle leidinggevenden kunnen
komen.’ In totaal gaat het in eerste instantie om 25
procent van de aandelen van Donkergroen, die als
extra aandelen worden uitgegeven. Momenteel
is de helft van de aandelen in het bezit van Anja
Kanters en de andere helft van de familie Donker,
erven van de oprichter Hessel Donker. Kanters: ‘Ik
geloof er heilig in dat naast figuurlijk ook letterlijk
eigenaarschap van de medewerkers het bedrijf kan
versterken: samen vermenigvuldigen en samen
delen.’
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