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Samenvatting
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) krijgt in het Nederlandse en buitenlandse
bedrijfsleven steeds meer aandacht. De begrippen duurzaamheid en biodiversiteit spelen
hierin een belangrijke rol. Echter is biodiversiteit onder het bedrijfsleven nog een redelijk
vaag begrip en wordt hier nog steeds te weinig aandacht aan geschonken.
Het IUCN Nederlands Comité (IUCN NL) bestaat uit een groot aantal leden en probeert
vanuit zijn Nederlandse situatie en context bij te dragen aan het behoud en verantwoord
beheer van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen in internationaal perspectief. IUCN NL
baseert zich daarvoor op de visie, missie en het beleid van IUCN International. Die IUCN
missie is: ‘Het beïnvloeden, aanmoedigen en bijstaan van samenlevingen over de hele
wereld om de integriteit en de diversiteit van de natuur te behouden en ervoor te zorgen dat
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op eerlijke en ecologische duurzame wijze
plaatsvindt’ (Jaarverslag IUCN, 2008).
IUCN NL is een niet‐gouvernementele organisatie (NGO) en heeft een aantal rollen: een
netwerk‐, lobby‐, financieringsrol, en kennisontwikkeling en ‐management. Het strategieplan
van IUCN NL focust zich op vier thema’s, en is gericht op de Nederlandse overheid, het
Nederlandse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
IUCN probeert sinds een aantal jaar het begrip biodiversiteit te verduidelijken voor bedrijven
en bedrijfssectoren en ook de interactie met biodiversiteit duidelijker te maken door
gevolgen, risico’s en kansen in kaart te brengen met het Business & Biodiversity Programma.
IUCN NL draagt hieraan bij door verschillende activiteiten en projecten te ontwikkelen in
verschillende sectoren en handelsketens. IUCN NL publiceerde in 2007 het rapport Business
& Biodiversity – A guide for Netherlands based enterprises operating internationally gericht
op het Nederlandse bedrijfsleven.
Uit nieuw onderzoek blijkt dat wereldwijd zoogdieren ernstig worden bedreigd. Één op de
vijf zoogdiersoorten worden op dit moment met uitsterven bedreigd. De Rode Lijst is de
meest uitgebreide en meest gebruikte informatiebron over de status van dier‐ en
plantensoorten over de hele wereld. De Rode Lijst heeft als doel om aandacht te vragen voor
het risico op uitsterven van dier‐ en plantensoorten en vervolgens om actie ter bescherming
van soorten te stimuleren. Het is een belangrijk middel en richtlijn bij het bepalen van
beschermingsprioriteiten en bovendien beïnvloedt de Rode Lijst het natuurbeleid op
nationaal en internationaal niveau. Het is dé barometer van biodiversiteit. Daarnaast wordt
de Rode lijst ook gebruikt voor het verstrekken van informatie voor internationale
natuurverdragen. Om de Rode Lijst onder de aandacht te blijven houden wordt elk jaar in
oktober een nieuwe versie van de Rode Lijst uitgegeven. IUCN NL verspreidt deze lijst
ruimschoots over haar leden, maar ook in het bedrijfsleven.
Uit de doelgroepanalyse van het bedrijfsleven over het bewustzijn, de kennis, en houding
betreffende het thema biodiversiteit lijkt het erop dat het belang van het duurzaam
gebruiken en behouden van biodiversiteit voor bedrijfsactiviteiten nog niet goed is
doorgedrongen tot het bedrijfsleven. Biodiversiteit wordt over het algemeen als kostenpost
gezien en bedrijven zien niet de kansen die in het thema biodiversiteit schuilen. Ook lijkt het
veel bedrijven niet te raken in hun eigen bedrijfsvoering. Communicatie over biodiversiteit
uit zich in verschillende handelingspraktijken en om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven
duurzaam/duurzamer gaat ondernemen moet IUCN NL in haar communicatieopgave goed
de verschillende stappen doorlopen en daar de Rode Lijst bij betrekken. Om de boodschap
van IUCN NL voor duurzaam ondernemen effectiever te maken en meer bedrijven te kunnen
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bereiken kan IUCN NL haar boodschap meekoppelen met andere communciatieprogramma’s
en ook andere zenders gebruiken.
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Inleiding
De afgelopen jaren is de natuur op aarde veel veranderd en erg achteruit gegaan. Verlies van
biodiversiteit is daarbij één van de meest kritieke punten. Biodiversiteit is de variatie en
rijkheid van alle planten‐ en diersoorten op aarde (Brochure Rode Lijst) en is een vereiste
voor ecosystemen – ‘het geheel van alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge
wisselwerkingen en hun leefomgeving’ (Encyclopedie) – om goed te kunnen functioneren.
Steeds meer planten‐ en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Het uitsterven van de
verschillende soorten planten en dieren gaat in zo’n hoog tempo dat wetenschappers
spreken over een zesde ‘grote uitsterving’, vergelijkbaar met het uitsterven van dinosauriërs
(Brochure Rode Lijst). Het gedrag van de mens zorgt al jaren voor verslechtering van de
natuur en deze ‘grote uitsterving’ is hieraan nu ook te wijten. De mens beïnvloedt de
natuurlijk leefomgeving door onder andere bebouwing, bebossing, jacht, en ook CO2
uitstoot. (Brochure Rode Lijst)
Bedrijven kunnen een enorme impact hebben op biodiversiteit, onder andere als gebruiker
van ecosystemen en als bijdrager aan ecosysteemveranderingen en biodiversiteitsverlies. Dit
betekent dan ook dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij het omzetten van de
trend van biodiversiteitverlies. Samenwerking is nodig tussen regeringen, bedrijven, de
maatschappij en andere om tot effectieve oplossingen te komen. Op dit moment is in het
bedrijfsleven een steeds groter wordende erkenning dat economische of financiële
successen onlosmakelijk zijn verbonden met milieu‐ en sociale prestaties en worden er
steeds meer duurzame hulpbronnen gebruikt (Parr en Simons, 2007). De meeste bedrijven,
echter nog niet als deel van het centrale denken, geven in zekere mate aandacht aan het
zogenoemde maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hierbij streven bedrijven
ernaar zich te richten op drie dimensies van duurzaamheid: milieu, economie, en sociaal
(Parr en Simons, 2007). Voor het bedrijfsleven is imago één van de belangrijkste aspecten
voor goede (financiële) prestaties. Aangezien de consument tegenwoordig meer waarde
hecht aan bescherming van het milieu zal het imago van een bedrijf op dat gebeid belangrijk
zijn voor de prestaties. Vanuit economisch inzicht worden bedrijven dan ook gedwongen
zich te ontwikkelen om duurzaam te gaan ondernemen. Bedrijven die dan als eerste nieuwe
technologieën of bedrijfsstrategieën invoeren vooruitlopend op ecosysteemveranderingen
kunnen daardoor voordelen creëren ten opzichte van andere bedrijven.
IUCN NL ‐ International Union for Conservation of Nature Nederlands Comité ‐ probeert via
verschillende wegen het bedrijfsleven zo ver te krijgen zich te bewegen in de richting van
duurzaam ondernemen, waarbij het begrip de Rode Lijst onder andere wordt gebruikt. IUCN
stelt jaarlijks de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten op. Deze Rode Lijst bevat informatie
over welke dier‐ en platensoorten bedreigd worden, in welke mate die bedreiging is, en
indirect ook over de toestand van de biodiversiteit. De Rode Lijst is een goede maatstaaf om
de doelstelling van het Internationale Biodiversiteitsverdrag te controleren, namelijk het
behoud van biodiversiteit, omdat het per jaar de veranderingen weergeeft welke dier‐ en
plantensoorten (meer of minder) worden bedreigd of uitgestorven zijn. Met andere
woorden, of de biodiversiteit het afgelopen jaar is verslechterd of verbeterd. Sinds 2008 is
de Rode Lijst ook één van de graadmeters voor het Milleniumdoel 7 van de Verenigde
Naties: ‘het bereiken van een duurzaam leefmilieu’. (Brochure Rode Lijst)
Het probleem is op dit moment dat het Nederlandse bedrijfsleven nog niet bewust genoeg
bezig is met duurzaam ondernemerschap. Ook de kennis en houding van veel bedrijven in
Nederland wat betreft biodiversiteit en de Rode Lijst is nog lang niet zoals gewenst. Er is dus
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een goede strategie nodig vanuit IUCN NL om het Nederlandse bedrijfsleven de goede kant
op te sturen. De onderzoeksvraag waar het in dit verslag om draait is, gebruikt IUCN NL een
goede strategische aanpak om het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam te laten
ondernemen en welke rol speelt de Rode Lijst daarbij? Om te beoordelen of IUCN NL een
juiste strategische aanpak gebruikt zullen we moeten weten welke strategische aanpak lUCN
NL dan nu gebruikt. Een van de deelvragen is: Welke strategische aanpak gebruikt IUCN NL
om het Nederlandse bedrijfsleven te beïnvloeden? Om te kunnen beoordelen of IUCN NL
haar doel bereikt het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam te laten ondernemen moeten we
weten wat het bewustzijn, de kennis en houding is betreffende het thema biodiversiteit in
het Nederlandse bedrijfsleven en of deze de afgelopen jaren al is verbeterd. De volgende
deelvraag is dan ook: Wat is het bewustzijn, de kennis en houding betreffende het thema
biodiversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven? De Rode Lijst is een veel gebruikt middel in
de meting van de stand van biodiversiteit, dus een volgende deelvraag is: Wat is de rol van
de Rode Lijst en hoe wordt deze gebruikt in IUCN NL haar strategische aanpak? IUCN NL is
een NGO en NGO’s kunnen van grote invloed zijn op bedrijven. Zij kunnen erg belangrijk zijn
in maatschappelijke kwesties. Een andere deelvraag is dan nog: Wat is de relatie tussen
NGO’s en bedrijven in Nederland?
Het verslag begint met het uitgebreid bespreken van de Rode Lijst. Daarna wordt IUCN (NL)
besproken en hoe de Rode Lijst wordt gebruikt als middel om het bedrijfsleven te
beïnvloeden. Ook de relatie tussen NGO’s en bedrijven komt aan bod. De relatie tussen
bedrijven en biodiversiteit wordt geanalyseerd en het verslag zal eindigen met een discussie
over het voorgaande.
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1. De Rode Lijst
In dit eerste hoofdstuk wordt besproken wat de Rode Lijst precies inhoudt en waar het
allemaal om draait bij de Rode Lijst. Ook worden verschillende Rode Lijsten besproken en
wat het belang is van behoud van verschillende soorten.

1.1 De Rode Lijst
De Rode Lijst is de meest uitgebreide en meest gebruikte informatiebron wat betreft de
status van dier‐ en plantensoorten over de hele wereld. De Rode Lijst geeft weer welke
soorten met uitsterving bedreigd worden en hoe groot het risico is voor uitsterving van een
plant‐ of dierensoort. Ook geeft de Rode Lijst informatie over de verspreiding van een soort,
het leefgebied en de bedreigingen. (Brochure Rode Lijst) Met andere woorden, de Rode Lijst
is een meting van de biodiversiteit.
Aan de hand van een aantal criteria wordt vastgesteld wat het risico is dat een soort uitsterft
en de ernst van de bedreiging. Als eerste de snelheid waarmee het aantal individuen
afneemt. Ten tweede de zeldzaamheid van de soort. En ten derde de verspreiding van de
soort, d.w.z. grootte van het leefgebied en de mate van versnippering. Na beoordeling van
alle dier‐ en plantensoorten zijn er acht categorieën waarin ze geplaatst kunnen worden.
(Brochure Rode Lijst)
Categorieën van de Rode Lijst (Brochure Rode Lijst)
1. Uitgestorven (EX‐‘extinct’): als er geen enkele twijfel meer over bestaat dat het
allerlaatste exemplaar – in het wild of in gevangenschap – dood is.
2. Uitgestorven in het wild (EW‐‘extinct in the wild’): als er alleen nog gekweekte
exemplaren of exemplaren in gevangenschap zijn.
3. Ernstig bedreigd (CR‐‘critically endangered’): een soort met een extreem hoge kans
om in de natuur op korte termijn uit te sterven.
4. Bedreigd (EN‐‘endangered’): een soort met een zeer hoge kans om uit te sterven,
maar in mindere mate dan de soorten uit de categorie CR.
5. Kwetsbaar (VU – ‘vulnerable’): als een soort sterk achteruit gaat en het risico loopt
om op middellange termijn in de categorieën CR of EN terecht te komen.
6. Bijna bedreigd (NT – ‘near threatened’): als de aantallen van een soort afnemen
zonder dat de soort daardoor direct in gevaar komt, maar waardoor het risico op
bedreiging wel groter wordt.
7. Niet bedreigd (LC – ‘least concern’): soorten die wijdverspreid en goed
vertegenwoordigd zijn.
8. Onvoldoende gegevens (DD – ‘data deficient’): er zijn niet genoeg gegevens
beschikbaar om de status van deze soorten te beoordelen.
9. Niet beoordeeld (NE – ‘not evaluated’): deze soorten zijn niet beoordeeld.
Categorie 1 tot en met 7 zijn opgenomen in de Rode Lijst, oftewel ‘red‐listed’. Categorie 3, 4
en 5 – ernstig bedreigd, bedreigd en kwetsbaar respectievelijk – zijn gezamelijk de soorten
die worden bedreigd met uitsterven.
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Doel en gebruiken
Het bestaan van de Rode Lijst heeft als doel om aandacht te vragen voor het risico op
uitsterven van dier‐ en plantensoorten en vervolgens om actie ter bescherming van soorten
te stimuleren. De Rode Lijst wordt op diverse manieren gebruikt. Ten eerste om aan te
geven welke soorten het meeste bescherming nodig hebben. Ten tweede is het een
belangrijk middel en richtlijn bij het bepalen van beschermingsprioriteiten en beïnvloedt de
Rode Lijst het natuurbeleid op nationaal en internationaal niveau. Ten derde wordt de Rode
Lijst gebruikt voor het verstrekken van informatie voor internationale natuurverdragen, zoals
het Convention on Biological Diversity (Biodiversiteitsverdrag, CBD) en het Convention on
International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES‐verdrag) gaande over
de internationale handel in bedreigde soorten. Ook wordt de Rode Lijst gebruikt als
graadmeter voor behoud van biodiversiteit en voor Verenigde Naties Milleniumdoel 7: ‘Het
bereiken van een duurzaam leefmilieu’. Tenslotte wordt de Rode Lijst gebruikt als basis voor
het bepalen van de toekomstige status van soorten.
Geschiedenis
In de jaren zestig werden de eerste Rode Lijsten samengesteld en in de loop der jaren werd
de informatie steeds beter en completer, echt niet voor elke soortgroep. Er is bijvoorbeeld
nog steeds weinig bekend over de toestand van kleinere soorten, zoals ongewervelden (o.a.
insecten en weekdieren), mossen en vooral schimmels en bacteriën. Een fractie (45 duizend)
van alle beschreven dier‐ en plantensoorten (1,9 miljoen) zijn geëvalueerd voor de Rode Lijst
van 2008. Deze 1,9 miljoen is ook weer een fractie van het totaal geschatte aantal soorten
op aarde. Met andere woorden: De Rode Lijst beschrijft eigenlijk maar een extreem klein
gedeelte van het totale aantal soorten aan planten en dieren op aarde. (Brochure Rode Lijst)
In 1988 werden alle vogelsoorten voor het eerst beoordeeld, in 1996 alle zoogdiersoorten en
in 2004 de amfibieën. Dit zijn belangrijke hoogtepunten in het verleden van de Rode Lijst.
Ook is het systeem van de Rode Lijst sinds het bestaan regelmatig herzien en veranderd. Zo
blijft de hoge kwaliteit van het beoordelingsproces behouden. Ook in de toekomst zal het
systeem gecontroleerd blijven worden om te zorgen dat de Rode Lijst altijd een juiste en
belangrijke informatiebron zal blijven. (Brochure Rode Lijst)
Samenstelling van de Rode Lijst
Specialisten van verschillende instanties hebben invloed op het tot stand komen van de
Rode Lijst. Specialisten van het IUCN Soortenprogramma stellen de Rode Lijst samen en
krijgen daarbij hulp van een groot netwerk van wereldwijd duizenden soortendeskundigen,
waaronder IUCN Species Survical Commission leden, Rode‐Lijstpartners (Conservation
International, Birdlife International, NatureServe, de London Zoological Society),
natuurbeschermingsorganisaties, musea en universiteiten. (Brochure Rode Lijst)
Deze verschillende partijen onderzoeken de status van dier‐ en plantensoorten en
analyseren de gegevens. Daarna volgt een uitgebreide evaluatie en wordt er een status
toegewezen aan alle soorten die aangeeft hoe groot het uitstervingsrisico is. Elk jaar
publiceert de IUCN met de meest recente gegevens weer een nieuwe Rode Lijst. Dit
betekent echter niet dat alle soorten elk jaar weer opnieuw worden beoordeeld. (Brochure
Rode Lijst)
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1.2 Het verlies van soorten
Nieuwe soorten ontstaan en bestaande soorten sterven uit. Dit is een natuurlijk proces in de
evolutie. De nu levende soorten op aarde zijn slechts een zeer klein deel, nog geen vier
procent, van alle soorten die ooit op aarde hebben geleefd. Echter is het tegenwoordig zo
dat, als gevolg van de mens, het uitsterven van dier‐ en plantensoorten minstens honderd
keer zo snel verloopt als in de prehistorie. (Brochure Rode Lijst)
Soorten zijn de levende bouwstenen van ecosystemen, zoals bossen, moerassen, savannes,
rivieren en oceanen. Als het verlies van soorten te snel gaat kunnen ecosystemen
degraderen waardoor nuttige waardes verloren kunnen gaan. Hierbij kan men denken aan
voedselvoorziening, klimaatregulering, waterzuivering, maar ook bescherming tegen
natuurrampen. Vele planten en dieren zijn nog helemaal niet ontdenkt of onderzocht en ook
deze verdwijnen, terwijl ze misschien erg belangrijk zouden kunnen zijn voor bijvoorbeeld de
medische wereld. In 1982 is er zelfs het Natuurhandvest door de Verenigde Naties
aangenomen. Hierin wordt het bestaansrecht van alle soorten erkend en staat dat de mens
de morele plicht heeft om planten en dieren te respecteren en beschermen. Naast het nut
voor de mens van alle soorten planten en dieren bestaat ook de zogenaamde intrinsieke
waarde van al deze soorten. (Brochure Rode Lijst)
Planten en dieren zijn in een ecosysteem of levensgemeenschap afhankelijk van elkaar. Soms
heeft één soort een unieke functie via complexe connecties, een zogenoemde sleutelsoort
(keystone species). Als gevolg van het uitsterven van een sleutelsoort kunnen vele andere
soorten ook verdwijnen. (Brochure Rode Lijst)
Oorzaken van bedreiging tot uitsterven
De mens is de belangrijkste oorzaak waardoor soorten worden bedreigd met uitsterven.
Leefgebieden van dier‐ en plantensoorten verdwijnen en versnipperen door ontbossing en
het droogleggen van moerassen voor de landbouw, verstedelijking en vestiging van
industrieën. De toekomstvooruitzichten wijzen zeker niet op een vermindering hiervan.
Ook heersen er andere bedreigingen, zoals overexploitatie (oa. overbevissing en te
intensieve jacht) en vervuiling. Daarnaast kunnen door de mens geïntroduceerde uitheemse
soorten een bedreiging vormen, omdat deze zich invasief kunnen gedragen. Concurrentie
treedt dan op tussen inheemse en uitheemse soorten voor onder andere voedsel en
leefruimte. Bovendien gaat klimaatverandering steeds meer van invloed zijn op het bestaan
van soorten. (Brochure Rode Lijst)
De meeste bedreigde soorten komen voor in de tropen en dan vooral in de bergen en op
eilanden. In de tropische en subtropische regenbossen zit het grootste gedeelte van al het
land‐ en zoetwaterleven op aarde: meer dan de helft van alle soorten leeft op enkel 7% van
het totale aardoppervlak. In Midden‐ en Zuid‐Amerika, Afrika ten zuiden van de Sahara, en
Zuid‐ en Zuidoost‐Azië zitten veel bedreigde vogels, zoogdieren en amfibieën. Dit zijn ook
regio’s waar er een sterke concurrentie heerst tussen de lokale bevolking en bedreigde
soorten. Dit is het gevolg van groei van de lokale bevolking en steeds meer gebruik van
natuurlijke hulpbronnen door rijke landen. De in zee levende soorten zijn nog maar weinig
beoordeeld, maar onderzoek toont aan dat de meest bedreigde soorten in het noorden van
de Stille Oceaan voorkomen. (Brochure Rode Lijst)
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1.3 De internationale Rode Lijst
Uit nieuw onderzoek blijkt dat wereldwijd zoogdieren ernstig worden bedreigd. Resultaten
beamen dat er te spreken valt van een uitstervingscrisis. Op dit moment wordt één op de vijf
zoogdiersoorten met uitsterven bedreigd. Dit zijn in totaal 1141 van de 5488
zoogdiersoorten (Brochure Rode Lijst).
Nu staan er 30 zoogdiersoorten geregistreerd als uitgestorven in het wild. Voor sommige
soorten is herstel nog mogelijk, maar andere soorten zullen zeer waarschijnlijk verdwijnen.
188 zoogdiersoorten van de in totaal 1141 bedreigde soorten zitten in de hoogste
risicogroep ‘ernstig bedreigd’ en 450 soorten zitten in de categorie ‘bedreigd’. (Brochure
Rode Lijst)
Voor zoogdieren is verlies en degradatie van leefgebieden de belangrijkste bedreiging.
Namelijk 40% is hiervan de dupe. De meeste van deze zoogdiersoorten leven in Centraal‐ en
Zuid‐Amerika, West‐, Oost‐ en Centraal‐Afrika, Madagaskar en Zuid‐ en Zuidoost‐Azië.
Andere bedreigingen zijn ook als eerder genoemd jacht, vervuiling en klimaatsverandering
dat een grotere invloed begint te krijgen. (Brochure Rode Lijst)
Ook vindt er herstel plaats bij enkele zoogdiersoorten: 5% van de zoodieren op de Rode Lijst
lijken zich te herstellen. Dit is mede dankzij succesvolle herintroducties in bijvoorbeeld
Mongolië van het Przewalskipaard. Door de strijd tegen stroperij en handel in ivoor gaat het
nu ook beter met bijvoorbeeld de Afrikaanse olifant. (Brochure Rode Lijst)
Bepaalde zoogdiergroepen staan meer onder druk. Bijna de helft van de 634 soorten
primaten (mensapen, langstaartapen, halfapen en spookdieren) wordt met uitsterven
bedreigd. Ook hier geldt verdwijnen van leefgebieden, onder andere door gekapte tropische
regenwouden, als de grootste bedreiging. Jacht (bushmeat) en illegale handel in primaten
vormen ook belangrijke bedreigingen. (Brochure Rode Lijst)
Afgezien van de sombere vooruitzichten zijn ook in deze zoogdiergroep enkele soorten aan
het herstellen, zoals het gouden leeuwaapje in Brazilië. Belangrijk is dat bossen worden
beschermd en daarnaast moet er ook een nieuwe bos worden aangeplant met inheemse
boomsoorten. (Brochure Rode Lijst)
Wat nieuw is, is dat er 16 maart een Europese Rode Lijst is uitgekomen in opdracht van de
Europese Commissie. Hieruit blijkt dat 9% van de vlinders, 11% van de kevers en 14% van de
libellen in Europa met uitsterven worden bedreigd door verlies van leefomgeving (IUCN).
Het totaalbeeld in 2008
In 2008 zijn er in totaal 44.838 planten‐ en diersoorten beoordeeld, waarvan 16.928 soorten
met uitsterven worden bedreigd (Brochure Rode Lijst). In Figuur 1 is een lijst te zien van
bedreigde soorten per groep in 2008.
Een aantal feiten en bijzonderheden (Brochure Rode Lijst):
‐ 3246 planten‐ en diersoorten zitten in de categorie ‘ernstig bedreigd’, 4700 soorten
in de categorie ‘bedreigd’ en 8912 soorten in de ‘kwetsbaar’ categorie.
‐ Een aantal soortgroepen is voor het eerst beoordeeld en aan de Rode Lijst
toegevoegd, zoals Indische tarantula’s die erg in trek zijn bij verzamelaars en
bedreigd worden door internationale handel.
‐ Amfibieën komen erg onder druk te staan: 366 soorten zijn aan de Rode Lijst
toegevoegd. 32% van alle amfibieën zijn met uitsterven bedreigd of uitgestorven.
Daarnaast zijn amfibieën erg kwetsbaar voor klimaatverandering.
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Diverse reptielsoorten zijn opnieuw beoordeeld, zoals de La Palma reuzenhagedis,
waarvan gedacht werd dat deze uitgestorven was.
Van alle bedreigde planten‐ en diersoorten ter wereld zijn er 23 in Nederland te vinden,
waaronder vooral veel vissen, zoals de paling (ernstig bedreigd), de (Atlantische) heilbot
(bedreigd), de (Atlantische) kabeljauw (kwetsbaar).
Figuur 1. Aantal bedreigde soorten in 2008 per groep. (Brochure IUCN Rode Lijst)

Behoud van soorten
Er zijn grote inspanningen nodig voor het verbeteren van bedreigde soorten. Jammer genoeg
zijn er vele bedreigde dier‐ en plantensoorten die (nog) totaal geen aandacht krijgen, terwijl
voor velen soorten een beschermingsprogramma is opgestart. Wat er nodig is, is goed
onderzoek samen met nauwkeurige coördinatie en soms intensief beheer. Benodigde
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maatregelen en de gevolgen daarvan voor bedreigde soorten en hun leefgebied moeten
heel duidelijk worden voor een effectieve bescherming.
Natuurreservaten en Nationale Parken zijn een belangrijk middel om soorten te behouden
(Brochure Rode Lijst). Daarnaast kunnen er met het terugdringen van handel en illegale
jacht, en het stimuleren van duurzame landbouw, bosbouw en visserij ook een goede
resultaten worden behaald. Wat onmisbaar is, is dat de politiek natuurbescherming serieus
neemt en dat internationaal gemaakte afspraken van het CBD en CITES‐verdrag ook echt
worden nagekomen (Brochure Rode Lijst).
De Rode Lijst zorgt voor bewustwording over de status van dier‐ en plantensoorten over de
hele wereld. Overheden en natuurorganisaties kunnen zich aan de hand van de Rode Lijst
hun beleid en activiteiten wat betreft natuur‐ en soortenbescherming concentreren op de
soorten die het meeste bescherming nodig hebben. Het CBD is bijvoorbeeld een verdrag
waarvoor de Rode Lijst een input is wat betreft bescherming van de biodiversiteit.
Ook ontstaat er door de specifieke aandacht op soorten meer aandacht voor de natuurlijke
ecosystemen waarin ze leven. Gerichte maatregelen ter bescherming van de soorten zal
tenslotte ook helpen gezonde ecosystemen in stand te houden. Vooral bij vogels hebben
dergelijke beschermingsmaatregelen al voor successen gezorgd. (Brochure Rode Lijst)

1.4 De Nederlandse Rode Lijsten
Naast de internationale Rode Lijst zijn er ook regionale en nationale Rode Lijsten opgesteld.
In Nederland zijn er voor 18 soortgroepen Rode Lijsten opgesteld, welke de soorten
aangeven die worden bedreigd in Nederland (Brochure Rode Lijst). Niet elke bedreigde soort
in Nederland hoeft dat dus ook in Europa of wereldwijd te zijn, waardoor er per regio of
nationaal afzonderlijke maatregelen genomen kunnen worden. Het Ministerie van LNV laat
de Rode Lijsten in Nederland opstellen en publiceert deze officieel. De Rode Lijsten zijn een
belangrijke bron om prioriteiten te stellen in het natuurbeleid (Brochure Rode Lijst). Er is
echter geen één op één relatie tussen een beschermde soort in Nederland en of die op de
Rode Lijst staat. De Nederlandse Rode Lijst wordt jaarlijks door IUCN NL via de media onder
de aandacht gebracht bij de politiek, het bedrijfsleven en de bevolking (Jaarverslag IUCN,
2008). Enkele voorbeelden van soorten op de Nederlandse Rode Lijsten zijn te zien in Figuur
2.
Nederlands Soortenregister
Het Nederlands Soortenregister van IUCN NL is een actueel overzicht van alle soorten in
Nederland. Dit soortenregister wordt samengesteld door gegevens van diverse
kennisorganisaties en experts op verschillende gebieden. Gegevens worden onder andere
geleverd door het Nationaal Herbarium Nederland, Naturalis en het Ministerie van LNV. Ook
vele tientallen specialisten hebben een bijdrage in het soortenregister. (Nederlands
soortenregister)
Het Ministerie van LNV beschikt ook over een soortendatabase. Hierin wordt beknopt de
formele status aangegeven van soorten die in het wild in Nederland voorkomen of zouden
kunnen voorkomen (Ministerie van LNV). In de soortendatabase wordt bijvoorbeeld
aangegeven of een bepaalde soort beschermd wordt onder de Flora‐ en Faunawet, een soort
in een bijlage van de Habitatrichtlijn staat, of een Rode Lijstsoort is (Ministerie van LNV).
Daarnaast geeft de database biologische informatie over soorten zoals de officiële naam, of
de soort zich in Nederland voortplant en hoe zeldzaam de soort is (Ministerie van LNV).
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In Nederland is men bezig met het ontwikkelen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS),
een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden (inclusief alle grotere wateren) dat
belangrijk is om soorten te beschermen. In 2018 moet de EHS klaar zijn en omvat ongeveer
17,5% van de totale landoppervlakte van Nederland. Grotendeels worden de gebieden van
de EHS wettelijk beschermd. (Brochure Rode Lijst)
Figuur 2. Voorbeelden van soorten op de Nederlandse Rode Lijsten. (Brochure IUCN Rode Lijst)
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2. IUCN en de Rode Lijst
In dit hoofdstuk wordt eerst besproken wat IUCN en IUCN NL doen en wat hun doelstelling
is. Ook de besluitvorming zal aan bod komen en het strategieplan van IUCN NL zal uitgebreid
terugkomen.

2.1 IUCN
In 2008 bestond IUCN ‐ International Union for Conservation of Nature ‐ de grootste
overkoepelende natuurbeschermingsorganisatie ter wereld, 60 jaar. De IUCN bestaat uit 85
lidstaten, 115 overheidsinstellingen, 924 NGO’s (niet‐gouvernementele organisatie) en zo’n
tienduizend wetenschappers over 160 landen. IUCN bepaalt beschermde gebieden, staat
bekend om zijn Rode Lijst van bedreigde soorten, ondersteunt lokale natuurorganisaties,
beïnvloedt het beleid van de politiek, voert allerlei projecten uit en ontwikkelt internationale
projecten op het gebied van natuur en milieu. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gland in
Zwitserland. (Jaarverslag IUCN, 2008)

2.2 Het Nederlands Comité
Het IUCN Nederlands Comité (IUCN NL), dat sinds 1978 officieel erkend werd, bestaat uit 34
leden die bestaan uit nationale én in Nederland gevestigde internationale en Europese
natuurbeschermingsorganisaties, enkele dierentuinen, wetenschappelijke instituten en de
Nederlandse staat (Jaarverslag IUCN, 2008). IUCN NL is een NGO en voert programma’s uit in
naam van deze leden en is gemachtigd dit zelfstandig te doen. Tevens is IUCN NL het
grootste en meest actieve Nationale Comité binnen de Unie (Strategieplan 2009‐2012).
Doelstelling
IUCN NL probeert vanuit zijn Nederlandse situatie en context bij te dragen aan het behoud
en een verantwoord beheer van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen in internationaal
perspectief. IUCN NL baseert zich daarvoor op de visie, missie en het beleid van IUCN en de
uitkomsten en beleidsaanbevelingen uit de Millennium Ecosystem Assessment (2005) van de
Verenigde Naties (Jaarverslag IUCN, 2008). De missie van IUCN is: ‘Het beïnvloeden,
aanmoedigen en bijstaan van samenlevingen over de hele wereld om de integriteit en de
diversiteit van de natuur te behouden en ervoor te zorgen dat het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen op eerlijke en ecologische duurzame wijze plaatsvindt’ (Jaarverslag IUCN,
2008).
Het secretariaat van IUCN NL bevindt zich in Amsterdam en haar kerntaken zijn als volgt
(Jaarverslag IUCN, 2008):
‐ Verkondigen van de missie van IUCN in Nederland.
‐ Negatieve effecten van Nederlands en Europees handelen op ecosystemen en
biodiversiteit elders in de wereld verminderen door samenwerking, advies en
analyse.
‐ Ondersteunen en stimuleren van nieuwe innovatieve financieringsmechanismen voor
duurzaam, wereldwijd ecosysteembeheer.
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Ondersteunen van biodiversiteitsbehoud en duurzaam ecosysteembeheer door
versterking van eigen fondsenprogramma’s.

Besluitvorming
De directie van IUCN NL heeft de leiding en legt verantwoording af aan het bestuur. De
bestuursleden worden benoemd door de Raad van Toezicht, die bestaat uit
vertegenwoordigers van de IUCN NL‐leden. De Staat der Nederlanden is een niet‐stemmend
lid van de Raad van Toezicht. (Jaarverslag IUCN, 2008)
De eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de organisatie en de uitvoering
van programma’s en activiteiten ligt in handen van het bestuur. Het bestuur geeft onder
andere goedkeuring aan de jaarplannen en begroting. De Raad van Toezicht moet toezicht
houden op het bestuursbeleid en op de algemene zaken binnen de organisatie. Ook moet de
Raad van Toezicht onder andere het meerjarenstrategieplan en de begroting goedkeuren.
(Jaarverslag IUCN, 2008) Een organogram van IUCN NL is te zien in Figuur 3.
De Unit Externe Relaties en Communicatie is opgedeeld uit verschillende netwerken en
aspecten die hiervoor van belang zijn. Netwerk Liaison is een bureau voor advies, training en
coaching dat berust op verbinding en netwerk. Leaders for Nature is een netwerk van
bedrijven wat later besproken zal worden. Dutch Caribbean is het samenwerkingsverband
tussen natuurparkbeheerders op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, St.
Maarten en Saba. (IUCN)
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Figuur 3. Organogram. (Jaarverslag IUCN, 2008)

2.3 Het strategieplan van IUCN NL
Voor een duurzame economie en een evenwichtige sociale ontwikkeling staat een gezonde
natuur centraal. De nog steeds groeiende wereldbevolking samen met de welvaartsgroei in
vooral opkomende grootmachten zorgt voor een toenemende druk op natuurlijke
hulpbronnen en ecosystemen. Er wordt verwacht dat de zuidelijke landen het meeste zullen
lijden door de ecologische en economische crisis (Strategieplan 2009‐2012). Vooral de arme
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mensen in de zuidelijke landen zijn direct afhankelijk van biodiversiteit (Strategieplan 2009‐
2012).
Er moet daarom daadkrachtig en snel gehandeld worden door alle betrokken partijen, dus
de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Pas sinds kort denkt IUCN
NL gericht na over verschillende strategieën naar bepaalde doelgroepen toe. Tot op heden
werd dat nog niet echt gedaan. De brochure van 2008 was dan bijvoorbeeld ook de eerste
brochure die gemaakt is door IUCN NL en breed is verspreid over de leden.
Positie van Nederland
Nederland heeft een grote verantwoordelijkheid als klein maar actief lid van de
internationale gemeenschap. De tussenkomst vanuit Nederland met ecologie en
biodiversiteit, vooral in de zuidelijke landen, is te verdedigen vanuit de volgende punten
(Strategieplan 2009‐2012):
‐ De Nederlandse economie heeft een onevenredige grote invloed op ecosystemen in
het buitenland. Nederland is in meerdere sectoren de grootste importeur of
handelaar binnen de EU en soms wereldwijd, bijvoorbeeld van soja, garnalen,
snijbloemen en cacao. Daarnaast hebben sommige grote multinationals hun zetel of
grote kantoren in Nederland, zoals DSM, Shell en Unilever.
‐ Nederland is lid bij een aantal belangrijke internationale verdragen en mechanismen
die gericht zijn op de bescherming van biodiversiteit, biosfeer en ecosystemen, zoals
het CITES‐verdrag en de Convention on Biological Diversity (CBD). Daarnaast speelt
ook Nederland een belangrijke rol rond de Millenium Development Goals (MDGs).
Ook is het belangrijk dat de Nederlandse regering zich houdt aan het nakomen van
internationale verplichtingen, omdat Nederland zich profileert als kern van
internationaal recht.
‐ De Nederlandse natuur die is verbonden met natuur in het buitenland. Dit kan men
zien in bijvoorbeeld de verbintenis met foerageerplaatsen van trekvogels, en de
internationale migratie van vlinders, vissen, zoogdieren etc. Het is van belang dat er
goede internationale ecologische netwerken bestaan om de natuur te kunnen
beschermen tijdens klimaatverandering.
De rollen van IUCN NL
IUCN NL vervult vier rollen die zorgen voor haar meerwaarde: de netwerk‐, lobby‐, kennis‐
en financieringsrol. Combinatie van deze rollen moet tot een verhoogde effectiviteit van de
activiteiten van IUCN NL en de leden leiden. (Strategieplan 2009‐2012)
Ten eerste slaat de netwerkrol op het bijeenbrengen van IUCN‐leden, personen en partners
die meewerken aan de IUCN missie en het ook ondersteunen door uitwisselings‐ en
samenwerkingsinitiatieven, in het binnen‐ en buitenland, die daaruit voortkomen. In 2009‐
2012 werkt deze netwerkrol op drie niveaus (Strategieplan 2009‐2012):
‐ Versterking van het Nederlandse IUCN‐platform dat de leden en het bureau verbindt
omtrent inhoudelijke onderwerpen. Dit is de belangrijkste doelstelling voor deze
periode.
‐ Binnen IUCN internationaal vervult IUCN NL een actieve rol en is een schakel tussen
leden en IUCN internationaal en het Europees kantoor. IUCN NL is een actieve
voorbeeldrol voor andere IUCN National Committees.
‐ IUCNL NL heeft toegang tot het wetenschappelijke netwerk van de leden.
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Ten tweede is er de lobbyrol waarvan de potentie heel groot is door de diversiteit van
actoren binnen het IUCN‐netwerk, zowel van wetenschappelijke IUCN‐commissies en
programma’s van IUCN International en IUCN NL leden en haar bureau. Door investeringen
in capaciteit en door effectief netwerken is die potentie steeds sterker benut de afgelopen
jaren en in 2009‐2012 zal deze verder worden uitgebouwd. Het lobbyen zal zich niet alleen
op overheid en bedrijfsleven in Nederland richten, maar ook mét het bedrijfsleven richting
de overheid of andersom. Een belangrijke weg daarvoor is het netwerk van Leaders for
Nature. Het Leaders for Nature initiatief komt later aan bod. Middelen die IUCN NL hiervoor
gebruikt zijn de Werkgroep Den Haag, lobby naar parlement en kabinet, voornamelijk
Buitenlandse Zaken, LNV, VROM, Economische Zaken en OCW, de ministeries die het
biodiversiteitbeleid uitvoeren. Daarnaast wordt ook de relatie met het Europese IUCN‐
kantoor in Brussel gebruikt. (Strategieplan 2009‐2012)
Binnen het bedrijfsleven probeert IUCN NL een draagvlak te creëren en een platform te
bieden om op deze manier duidelijke ervaringen uit te kunnen wisselen over de ecologische
verduurzaming van bedrijfsoperaties en die te voeden door het werk van IUCN NL. IUCN NL
blijft investeren in de ontwikkeling van een bedrijvennetwerk rond de verduurzaming van
het bedrijfsleven. (Strategieplan 2009‐2012)
Als derde rol heeft IUCN NL kennisontwikkeling en ‐management. De komende jaren zal
IUCN NL zich binnen de internationale samenwerking verder ontwikkelen in haar kennis wat
betreft ecosystemen en biodiversiteit. Bij deze rol zal het vooral gaan om bestaande kennis
open te leggen en via netwerken en lobbywerk om te zetten naar maatregelen voor de
toekomst voor de verschillende doelgroepen, de politiek, het bedrijfsleven en de zuidelijke
partners. Het gaat hierbij niet alleen om wetenschappelijke kennis, maar ook onder andere
ervaringskennis vanuit eigen activiteiten en informele kennis van zuidelijke partners.
(Strategieplan 2009‐2012)
Soms komen nieuwe initiatieven van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties niet overeen met wat echt nodig voor het oplossen van problemen. Hierin komt
het kennisnetwerk van IUCN NL en IUCN International aan te pas. (Strategieplan 2009‐2012)
IUCN NL beschikt over een kennis‐ en leernetwerk Natureandpoverty.net waarin
geïnvesteerd zal worden door succesvolle en hoopgevende onderdelen hiervan uit te
breiden. Ook blijft IUCN NL zich actief inzetten op het uitwisselen van kennis, het
gezamenlijk leren en het beschikbaar stellen van geschikte en toepasbare kennis nodig voor
de uitvoering van aangesloten organisaties. IUCN NL zal de komende jaren niet alleen kennis
blijven delen en toepassen naar buiten toe, maar ook energie blijven steken in het ‘eigen
leren’, m.a.w. het effect analyseren van de verschillende activiteiten en ingrepen en hoe dit
kan worden versterkt. (Strategieplan 2009‐2012)
De laatste vierde rol van IUCN NL is die van financier van projecten. Sinds 1994 is er een
behoorlijke ervaring opgebouwd in fondsbeheer van kleinschalige projecten. IUCN NL zal
doorgaan met haar rol als financier en deze verbeteren. In de toekomst zal er meer gekeken
worden naar de langetermijn/post‐projecteffecten van gefinancierde projecten om zo de
effectiviteit daarvan beter te kunnen beoordelen. Om de synergie en effectiviteit van
projecten te verhogen zal er ook zal meer aandacht komen voor capaciteitsopbouw van
fondsontvangers en voor strategieën. IUCN NL ziet in dit gegeven haar toegevoegde waarde.
Strategieplan
Het strategieplan bepaalt de inhoud van het werkprogramma voor IUCN NL in samenwerking
met leden, partners en IUCN en is opgesteld in raadpleging met het Bestuur en de Raad van
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Toezicht (Nederlandse IUCN‐leden). Het strategieplan van IUCN NL sluit aan op het IUCN
Global Programme van IUCN International 2009‐2012 die zich focust op de volgende thema’s
(Strategieplan 2009‐2012):
‐ Conserving biodiversity: Het centrale thema dat zich richt op behoud, duurzaam en
eerlijk beheer van biodiversiteit, lokaal en wereldwijd gezien.
‐ Changing the climate forecast: De ontwikkeling van beleid en maatregelen
betreffende klimaatverandering waarbij de waarde van biodiversiteit en
ecosystemen worden geïntegreerd.
‐ Naturally energising the future: Verwerken van duurzame en efficiënte
energiesystemen die beschikbaar zijn voor iedereen.
‐ Managing ecosystems for human well‐being: Terugdringen van armoede en
kwetsbaarheid, levensomstandigheden verbeteren en een veiligere omgeving
creëren voor mens en milieu door duurzaam beheer van ecosystemen.
‐ Greening the world economy: De waarde van ecosystemen integreren in economisch
beleid, financiën en marktmechanismen.
Er zijn vier hoofdlijnen te onderscheiden in het strategieplan 2009‐2012 (IUCN):
‐ Uitdragen van IUCN‐missie in Nederland.
‐ Verminderen van negatieve effecten van Nederlands en Europees handelen op
ecosystemen en biodiversiteit elders door samenwerking, advies en analyse.
‐ Ondersteunen van biodiversiteitbehoud en duurzaam ecosysteembeheer door
versterking eigen fondsenprogramma's.
‐ Ondersteunen en stimuleren van nieuwe innovatieve financieringsmechanismen voor
duurzaam ecosysteembeheer wereldwijd.
IUCN NL richt zich op drie doelgroepen, ook wel actoren genoemd:
‐ Nederlandse overheid
‐ Nederlandse bedrijfsleven
‐ Maatschappelijke organisaties (NGO’s en vakbonden)
ontwikkelingslanden.

in

Nederland

en

Het strategieplan vormt het kader waarin IUCN NL twee functies behoort uit te voeren
(Strategieplan 2009‐2012):
‐ Platform voor de Nederlandse IUCN‐leden, tevens als schakel met leden en IUCN
internationals.
‐ Initiator van nieuwe initiatieven.
In 2001‐2006 was de strategie van IUCN NL met de volgende hoofdlijnen (IUCN):
‐ Het uitdragen van de IUCN‐missie aan de lidorganisaties, beleidsmakers, non‐profit
instellingen en bedrijfsleven in Nederland door het versterken en vergroten van het
IUCN‐netwerk. Samen met de leden wordt de missie uitgedragen en worden de
activiteiten ontwikkeld.
‐ Het verder ontwikkelen van medefinancieringsactiviteiten in de vorm van
fondsenbeheer waarmee lokale natuurbeschermingsprojecten in het buitenland
worden gefinancierd. Hierbij wordt de ecoregionale en/of ecosysteem benadering
gebruikt.
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Jaar van biodiversiteit
2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationaal jaar van de biodiversiteit.
Regeringen uit de hele wereld zetten zich in om biodiversiteit te behouden en duurzaam te
benutten. Binnen het jaar van biodiversiteit is in Nederland een platform opgezet, de
Coalitie Biodiversiteit 2010, waarvan IUCN NL het secretariaat is. Hierin werken overheden,
organisaties en bedrijven samen om het belang van het behoud van biodiversiteit onder de
aandacht te brengen van een breed publiek. (Biodiversiteit)
Het doel is meer bewustwording voor het onderwerp. Er worden onder andere verschillende
evenementen georganiseerd, zodat het begrip biodiversiteit meer in de aandacht komt te
staan. De aftrap was bijvoorbeeld in Januari in dierenpark Naturalis met minister Verburg en
minister Plasterk ook op tv te volgen. Ook worden er conferenties gehouden, zoals op 1 mei
en wordt 22 mei de wereldwijde dag van biodiversiteit (Biodiversiteit).
Strategie en de Rode lijst
IUCN NL zelf richt zich niet specifiek op het brede publiek, maar doet dat via de leden. De
leden van IUCN (NL), zoals ANWB, Wereld Natuur Fonds (WNF), Artis, Natuurmonumenten
en Ministerie van LNV, brengen de Rode Lijst onder de aandacht van het brede publiek. IUCN
NL helpt zijn leden wel in het hanteren en gebruiken van de Rode Lijst en wil meer algemene
bekendheid creëren over de Rode Lijst zodat men dit kan uitleggen aan andere en men weet
waarom duurzaamheid belangrijk is, ook in het bedrijfsleven.
De strategische methode om de Rode Lijst onder de aandacht te blijven houden is door elk
jaar in oktober een nieuwe versie van de Rode Lijst uit te geven. Dit gebeurt vanuit het
hoofdkantoor in Gland, Zwitserland en wordt door IUCN NL verspreid over haar leden die dat
dus vervolgens weer kunnen uitbrengen naar het brede publiek. Daarnaast verspreid IUCN
NL de Rode Lijst ook onder het bedrijfsleven. Daar omheen zijn er belangrijke media die de
Rode Lijst vervolgens onder de aandacht brengen. Door het grote netwerk van specialisten
etc. wereldwijd is er een continue drive om de Rode Lijst bij te houden.
Een toevoeging aan de genoemde strategie is dat er deelstudies worden gedaan, zoals even
geleden over de haaien. In het voorjaar is er een studie over primaten die gebaseerd is op
informatie uit de Rode Lijst en die extra aandacht krijgen. Zulke deelstudies worden vanuit
Gland opgezet. Bepaalde soorten worden uit die Rode Lijst gepikt om deze meer onder de
aandacht te brengen. Die deelstudies lopen niet synchroon, maar houden een continu
proces in beweging om de groepen uit de Rode Lijst onder de aandacht te houden, nationaal
en internationaal.
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3. Wat kan het bedrijfsleven meer aan biodiversiteit doen?
In dit hoofdstuk gaat het om hoe biodiversiteit leeft in het bedrijfsleven. Besproken wordt
wat er allemaal nog moet verbeteren, maar ook waar al resultaten zijn behaald. Het
maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel duurzaam ondernemen, zal worden
besproken, en verschillende initiatieven of programma’s opgezet door IUCN (NL) zullen
uitgebreid aan bod komen.
In het bedrijfsleven, in Nederland en het buitenland, krijgen duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen (dat later besproken zal worden) steeds meer
aandacht. Echter is biodiversiteit onder het bedrijfsleven nog een redelijk vaag begrip en
wordt er nog steeds te weinig aandacht aan geschonken. Het begrip duurzaamheid bestaat
uit drie aspecten: sociale, economische en milieuaspecten, of ook wel genoemd de Triple P
(people, profit, planet). (IUCN)
Biodiversiteit geeft de gezondheid van de aarde weer en is belangrijk voor de werking van
ecosystemen en de levering van ecosysteemdiensten, oftewel de voordelen die men uit
ecosystemen haalt (Parr & Simons, 2007). Hieronder verstaat men onder andere voedsel,
hout, vezels, olie, en klimaatregulatie. Biodiversiteit heeft naast een ecologische waarde ook
een belangrijke economische en sociale waarde (IUCN). Biodiversiteit is daarom een zeer
belangrijk onderdeel van duurzaamheid en duurzaam ondernemen.
Het imago is zoals gezegd heel belangrijk voor bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat een goede
reputatie de beslissingen van de consument beïnvloedt bij welk bedrijf zij producten zal
kopen; het de beslissingen beïnvloedt waar werknemers willen werken; en de beslissingen
beïnvloedt van investeerders welke aandelen van een bedrijf te willen vermeerderen
(Fombrun en v. Riel, 2004). Ook is er bewijs dat verslaggevers in de media vaker schrijven
over bedrijven met een goede reputatie en de neiging hebben die bedrijven gunstiger te
dekken (Fombrun en v. Riel, 2004). Dus omdat de consument waarde hecht aan bedrijven
die rekening houden met de natuur moeten zij om geld te verdienen laten zien dat zij
verantwoordelijk zijn en duurzaam willen ondernemen. Daarnaast is ook de economische
waarde voor het bedrijfsleven erg relevant. De totale wereldwijde (economische) waarde
van de ecosysteemdiensten wordt op zo’n $33 triljoen per jaar geschat (Parr & Simons,
2007). Dit geeft aan dat biodiversiteit niet alleen draait om bescherming van de natuur en
bedreigde plant‐ en diersoorten.
Sinds ongeveer 6 jaar is IUCN NL actief bezig zich op het bedrijfsleven te richten. IUCN NL wil
door middel van de begrippen ecosysteem, biodiversiteit en de Rode Lijst het bedrijfsleven
zo ver krijgen dat ze helpen aan het beschermen van de natuur. De Rode Lijst wordt al
centraal in bepaalde wet‐ en regelgeving gebruikt. Deze wet‐ regelgeving is heel belangrijk
ook voor het bedrijfsleven, omdat daardoor regels ontstaan voor het bedrijfsleven die
bijdragen aan de natuur. Door bijvoorbeeld een Flora‐ en Faunawet krijgen bedrijven daar
sowieso mee te maken.

3.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat een bedrijf de
verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die bedrijfsactiviteiten hebben op mens,
milieu en bedrijfsvoering. Een goed ondernemerschap is bevorderend voor de kwaliteit van
de maatschappij. Hierbij leveren de factoren mens en maatschappij (People) en milieu
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(Planet) een bijdrage aan het maken van winst (Profit) (ISO 26000scan). Het bedrijf maakt
bewuste keuzes om een balans te vinden tussen deze factoren.
MVO wordt ook wel duurzaam ondernemen genoemd en raakt veel vakgebieden. Een
duidelijke definitie van MVO is niet makkelijk, maar de Sociaal‐Economische Raad (SER) heeft
de volgende definitie van MVO:
‘Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in
de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met
de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen
(ISO26000scan).’
In de 21ste eeuw is MVO de standaard voor ondernemen met de volgende uitgangspunten
(MVONederland):
‐ MVO is een algehele visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert
op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
‐ MVO is vergrendeld in alle bedrijfsprocessen. Er wordt een afweging gemaakt bij alle
bedrijfsbeslissingen tussen verschillende belangen van de stakeholders: betrokken
personen, organisaties en bedrijven. MVO activiteiten zijn voor elke bedrijf weer
anders. Dit is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, sector, bedrijfscultuur en
bedrijfsstrategie.
‐ MVO is geen eindbestemming, maar een proces. De gestelde doelen veranderen in
de loop der tijd en bij elke bedrijfsbeslissing. Een bedrijf zoekt naar de haalbare
stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te kunnen geven.
Het gaat bij MVO dus om winst maken door afwegingen betreffende milieu‐ en sociale
vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en bedrijfsvoering. Oftewel de
verantwoordelijkheid van een bedrijf: het nemen van verantwoordelijkheid voor negatieve
duurzaamheidsimpact van een onderneming en voor een vermindering van die impact
zorgen. Daarnaast moet hierover verantwoording afgelegd worden tegenover stakeholders
en de maatschappij. (ISO26000scan)
Waarom is MVO standaard in de 21ste eeuw? Ten eerste omdat bedrijven die strategisch
bezig zijn met MVO zich makkelijker aanpassen aan de omgeving die aan het veranderen is.
Zij zijn dan minder afhankelijk van economische schommelingen. Ten tweede zorgt MVO
voor kostenbesparing, bijvoorbeeld door afvalvermindering, lagere energiekosten, lager
ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering. Ten derde wordt een bedrijf die duurzaam
onderneemt een aantrekkelijkere werkgever en verhoogt het de arbeidsproductiviteit.
Werknemers willen graag trots zijn op het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Ten vierde is er
steeds meer marktvraag naar MVO bedrijven en producten. Sinds 2010 koopt ook de
overheid alleen nog in bij bedrijven die aan kunnen tonen dat zij aan minimale
duurzaamheidseisen kunnen voldoen. Daarnaast is MVO goed voor het imago van een
bedrijf. De bedrijven die actief duurzaam ondernemen staan positiever in beeld bij
kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. Ook is MVO op lange termijn
noodzakelijk. De wereldbevolking groeit en er zijn steeds meer grondstoffen nodig. Steeds
meer grondstoffen worden dan ook schaars. MVO biedt hiervoor oplossingen. Tenslotte kan
MVO een noodzaak op korte termijn worden als de maatschappij het niet langer goedkeurt
dat een bedrijf door blijft gaan met zijn activiteiten. Die bedrijven kunnen dan niet meer
rekenen op een license to operate. Dit blijkt uit bijvoorbeeld consumentenboycots, acties
van maatschappelijke organisaties of personeelstekorten. (MVONederland)
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Succesvolle bedrijven in Nederland weten dat MVO het vertrouwen van consumenten,
afnemers en investeerders wint en een belangrijke investering is in een goede
bedrijfsstrategie. Het is vaak ingewikkeld voor bedrijven om er achter te komen wat zij nou
precies kunnen doen op het gebied van MVO. Een bedrijf dat duurzaam wil ondernemen
moet goed naar zijn omgeving kijken. Welke verlangens en eisen met betrekking tot het
bedrijf hebben verschillende stakeholders, zoals consumenten, andere bedrijven,
milieuorganisaties,
maatschappelijke
organisaties,
werkgeversorganisaties,
en
beleggingsfondsen.
Uit onderzoek blijkt dat het bewustzijn van de consument van MVO activiteiten en hun
koopintenties positief met elkaar verbonden zijn (Leea en Shimb, 2010). Opmerkelijk, had
een beter bewustzijn van bedrijven van hun maatschappelijke bijdrage en bijdrage voor de
lokale gemeenschap, zoals MVO activiteiten, positievere effecten op de aankoopintenties
van consumenten (Leea en Shimb, 2010). Dit geeft aan dat consumenten op zoek zijn naar
‘goede’ MVO activiteiten, en dat zij producten willen kopen van ‘goede’ bedrijven.
Transparantiebenchmark MVO
De benchmark (objectieve maatstaaf) kijkt naar de transparantie (openbaarheid) in de
verslaggeving van ondernemingen wat betreft MVO. De overheid vraagt bedrijven
transparant te zijn over hun MVO beleid en activiteiten. Het stelt stakeholders in staat om in
gesprek te gaan met bedrijven. Een bedrijf kan zich vervolgens versterken met opbouwende
kritiek van stakeholders. Het ministerie van Economische Zaken krijgt door de
transparantiebenchmark inzicht op de manier waarop Nederlandse bedrijven verslag doen
van hun MVO activiteiten. Stakeholders verwachten steeds meer dat ondernemingen
transparant zijn over hun prestaties op maatschappelijk gebied. Stakeholders kunnen
daardoor een beeld vormen van die prestaties en vervolgens kan een gesprek op gang
worden gebracht. (Rijksoverheid)
De transparantiebenchmark wordt niet alleen gebruikt om scores van bedrijven vast te
stellen. Het is belangrijker dat de trends worden gesignaleerd. In welke sectoren is een
stijging te zien en in welke niet ? (Rijksoverheid)
Door de benchmark kunnen ‘best practices’ herkend worden en kunnen bedrijven hun
maatschappelijke verslaggeving met andere vergelijken. Die vergelijking met andere
bedrijven is zinvol, omdat op die manier vooruitgang kan worden geboekt wat betreft
maatschappelijke verslaggeving. (Rijksoverheid)
Keurmerken en richtlijnen
Op het gebied van biodiversiteit en grondstoffenschaarste in het duurzaam ondernemen zijn
er verschillende keurmerken en richtlijnen. Het Forest Stewardship Council (FSC) is
bijvoorbeeld een keurmerk voor 'goed bosbeheer'. Een product met het FSC‐keurmerk, is
zeker gemaakt uit hout afkomstig uit goed beheerd bos. Het PECF, gericht op kleine
boseigenaren, is het grootste boscertificeringsprogramma wereldwijd. De biodiversiteit van
het bos, de ecosystemen, de volken die in de bossen leven en arbeidsomstandigheden zijn
hierbij van belang. Hout dat uit deze bossen komt heeft het PEFC‐certificaat, omdat het in
deze duurzaam beheerde bossen is gemaakt. (MVONederland)
OESO‐Richtlijnen bieden een aanknopingspunt voor gedragscodes van ondernemingen om
met de verschillende onderdelen van duurzame ontwikkeling om te kunnen gaan. Deze
OESO‐Richtlijnen gaan onder andere in op werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen,
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wetenschap en technologie, milieu, openbaarmaking van gegevens, mededinging,
financiering en belastingen. (MVONederland)
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO en heet officieel 'Guidance on Social
Responsibility'. ISO 26000 helpt ondernemingen bij het bepalen van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheden en geeft daarnaast adviezen over het vastzetten van MVO binnen
ondernemingen. Ook probeert ISO 26000 een gelijkvormig MVO‐begrippenkader te
introduceren. ISO 26000 heeft verschillende doelstellingen gericht op het helpen van
ondernemingen bij de uitvoering van MVO en er worden een aantal richtlijnen gegeven; het
bepalen van maatschappelijke verantwoordelijkheden; opzetten en uitvoeren van een MVO‐
strategie; stakeholders identificeren en betrekken; en de geloofwaardigheid vergroten van
claims en communicatie wat betreft MVO. (ISO26000)
In Nederland is een MVO platform opgericht met als doel de samenwerking tussen
maatschappelijke organisaties op het gebied van MVO te stimuleren, ondersteunen en
coördineren zodat bedrijven elkaar kunnen versterken en de maatschappelijke impact
kunnen vergroten. Het MVO platform legt de nadruk op maatschappelijk verantwoord
ondernemen in ontwikkelingslanden. Een aantal voorbeelden van deelnemers zijn IUCN NL,
Greenpeace NL, Amnesty International NL, Consumentenbond en Fairfood. (MVOplatform)

3.2 Business & Biodiversity Programme
Met het Business & Biodiversity Programma probeert IUCN sinds 2003 het begrip
biodiversiteit te verduidelijken voor bedrijven en bedrijfssectoren en ook de interactie met
biodiversiteit duidelijker te maken door gevolgen, risico’s en kansen op een rijtje te zetten
(IUCN).
IUCN NL draagt hieraan bij door verschillende activiteiten en projecten te ontwikkelen in de
verschillende sectoren en handelsketens, zoals vis, garnalen, soja, toerisme, olie en
mijnbouw, biomassa en de financiële sector (IUCN). IUCN NL publiceerde in 2007 het rapport
Business & Biodiversity – A guide for Netherlands based enterprises operating internationally.
Dit rapport is een belangrijke bijdrage voor bedrijven en bestaat uit richtlijnen en
hulpmiddelen voor het bedrijfsleven om hen te begeleiden in hun beheer van biodiversiteit.
Het is de bedoeling dat bedrijvensectoren met dit rapport worden gestimuleerd om deel te
nemen in behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en
voortdurend prestaties te blijven verbeteren. (Parr en Simons, 2007)
Het voornaamste doel van het Business & Biodiversity rapport is om Nederlandse en
Europese bedrijven te stimuleren in het beheer, rapportering over en verzachten van hun
directe en indirecte effecten op biodiversiteit overzee. Het rapport is voornamelijk gericht
op bedrijfsmanagers die verantwoordelijk zijn voor productkwaliteit, bijvoorbeeld
gezondheid, veiligheid en milieu, evenzeer als de managers actief op afdelingen van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het rapport is gericht op Nederlandse en
Europese bedrijven met activiteiten, leveringsketens, en belangen (partnerships, gezamenlijk
ondernemingsschap, investeringen) overzee. (Parr en Simons, 2007)
De inhoud van het door IUCNL NL geschreven Business & Biodiversity rapport zal nu
uitgebreid besproken worden.
Waarom biodiversiteit belangrijk is voor het bedrijfsleven
Overal ter wereld bouwt men op ecosystemen en hieruit voortkomende diensten, ook het
bedrijfsleven. Voor veel bedrijven staat de waarde van biodiversiteit niet in relatie tot
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specifieke soorten, maar tot de levering van ecosysteemdiensten die door biodiversiteit
worden behouden. Op twee belangrijke manieren heeft het bedrijfsleven een wisselwerking
met biodiversiteit: het bedrijfsleven gebruikt haar diensten en het draagt bij aan verandering
in ecosystemen en biodiversiteit. (Parr & Simons, 2007) De belangrijkste vormen van
wisselwerking zijn (Parr & Simons, 2007):
‐ Productieve (houtkap, vissen) en niet‐productieve (toerisme) exploitatie waar de
economie de grootste stimulans is. Hier is duurzaamheid van biodiversiteit de
belangrijkste voorwaarde.
‐ Effecten door benodigde activiteiten zoals landaanwinning, energie, veranderingen in
hydrologie of toegang. Dit zijn altijd effecten die geminderd moeten worden.
‐ Routine consequenties van activiteiten zoals uitstoot van afvalstoffen en niet‐routine
consequenties zoals lekkageschade, vervuiling, waarbij het doel helemaal geen effect
heeft.
Uiteraard is de afhankelijkheid en wisselwerking met biodiversiteit per industrie en/of sector
verschillend. Enkele voorbeelden: De landbouwsector is direct afhankelijk van gezonde
ecosystemen voor het leveren van voedsel en grondstoffen. Visserij industrieën zijn
afhankelijk van diverse en rijke visvoorraden en de bosbouw is afhankelijk van een rijke
hoeveelheid aan bomen en bossen. De gezondheidssector is afhankelijk van genetische
hulpbronnen om medicijnen te kunnen ontwikkelen. (Eco)toerisme is direct afhankelijk van
natuur en het dierenrijk. Andere sectoren zijn indirect afhankelijk van biodiversiteit,
bijvoorbeeld via de toeleveringsketen, zoals de voedselindustrie en detailhandelaren die
afhankelijk zijn van een zekere aanvoer van grondstoffen en landbouwproducten. (Parr &
Simons, 2007) Voor zo goed als elke bedrijfsvoering zijn gezonde en stabiele ecosystemen
van belang.
Bedrijven kunnen positieve of negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit op een
directe manier of indirecte manier via de toeleveringsketen. De belangrijkste negatieve
effecten van bedrijfsactiviteiten of ‐ontwikkelingen zijn (Parr & Simons, 2007):
‐ Landconversie en veranderend landgebruik, bijvoorbeeld door de bouwsector,
landbouw, bosbouw, olie & gas, en mijnbouw.
‐ Overexploitatie, bijvoorbeeld door visserij, bosbouw, en landbouw.
‐ Bijdrage aan klimaatsverandering door broeikasgassen, bijvoorbeeld door de
energiesector en toerisme.
‐ Vervuiling van onder andere grond, water en lucht, bijvoorbeeld door landbouw,
mijnbouw en olie & gas.
‐ Introductie van invading species – een dier‐ of plantensoort, inclusief alle biologische
materie waardoor het zich kan voortplanten, dat niet inheems is in dat ecosysteem,
en (waarschijnlijk) economische schade, milieuschade of schade aan de menselijke
gezondheid brengt (Invasive) – bijvoorbeeld door landbouw, aquacultuur, transport,
en toerisme.
Secundaire effecten ontstaan niet direct vanuit de ontwikkeling zelf, maar meer door de
aanwezigheid van die ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een pijpleiding gang voor
olie en gas of aanleg van een houthakkerspad waarbij boeren zonder land een gebied
aangrijpen dat voor de aanleg onbewoond was. Directe effecten kunnen in het algemeen
gematigd worden door de werkwijze te veranderen, maar indirecte effecten zijn (deels) niet
onder controle van het bedrijf dat de ontwikkeling heeft gestart. Daarbij komt dat
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secundaire effecten vaak primaire effecten overtreffen wat betreft grootte en intensiteit.
Bovendien kunnen negatieve effecten van verschillende ontwikkelingen die plaatsvinden
tijdens dezelfde periode of na elkaar in een bepaald gebied, zich ophopen tot effecten die de
grootte van effecten van individuele projecten overtreffen.
Bedrijven kunnen ook een positieve invloed hebben op biodiversiteit, bijvoorbeeld door:
‐
Het verkrijgen van leveringen van duurzame bronnen.
‐
Het steunen van biodiversiteitsconservatie en restauratieprojecten.
‐
Landmanagement op een manier dat de biodiversiteit verbetert.
‐
Investeren in vernieuwing en onderzoek die biodiversiteit verbeteren.
Biodiversiteitsrisico’s voor bedrijven
Een studie door F&C Asset Management heeft zeven belangrijke bedrijfsrisico’s onderkend
die opspelen door de relatie tussen bedrijven en biodiversiteit (Parr en Simons, 2007):
‐ Reputatie.
Voorbeeld: De Nederlandse consument wordt zich meer bewust dat houtproductie
duurzaam moet worden. Ook grote detailhandelaren zoals Kwantum, Gamma en
Praxis, willen alleen nog maar duurzaam geproduceerde goederen verkopen.
Hierdoor verspreiden zij indirect de bewustwording voor duurzame productie.
Bedrijven die het belang van biodiversiteit negeren zullen meer reputatieverlies
lijden als hun niet‐duurzame productiemethodes in de media worden besproken.
‐ Toegang tot land.
Voorbeeld: Toegang tot nieuwe gebieden wordt beïnvloed door het achtergelaten
spoor van een bedrijf wat betreft bescherming/herstel van biodiversiteit en
waterbronnen. Vooral voor de bos‐ en landbouwsector, die grote gebieden land
nodig hebben, zijn dit belangrijke factoren.
‐ Toegang tot kapitaal.
Voorbeeld: veel banken, zoals Fortis, ING, Rabobank, hebben een bosbeleid opgezet
die voorkomen dat banken meedoen met activiteiten die te maken hebben met
illegale of niet‐duurzame houtkap van primaire of waardevolle beschermde bossen.
Het kan ook zo zijn dat omstandigheden om een bosbouw managementplan,
biodiversiteit actieplan, en een grond en water managementplan vragen.
‐ Toegang tot markten.
Voorbeeld: Als bedrijven bepaalde gevraagde specificaties van kopers, onder andere
overheidsdiensten en agentschappen, niet kunnen waarmaken voor duurzaam
afkomstige grondstoffen zoals hout zal dit een belemmering zijn voor toegang tot
een grote markt.
‐ Zekerheid van levering.
Voorbeeld: Voor duurzame visserij is continuïteit van levering van doel visvoorraden
één van de belangrijkste factoren voor zijn bestaan. Het voortbestaan van de
bosbouw op lange termijn is direct afhankelijk van een verzekerde levering van
waardevolle houtsoorten en grondstoffen voor pulp en papierindustrie.
‐ Relatie met regelgevers.
Voorbeeld: Bezorgdheid over het achtergelaten spoor van een bedrijfs’
biodiversiteitsmanagement of gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van overzicht
op biodiversiteit en managementplannen zorgen voor vertragingen van vergunning
en boetes.
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‐

Verantwoordelijkheid.
Voorbeeld: Onvoorziene effecten van activiteiten voor biodiversiteit kunnen leiden
tot financiële aansprakelijkheid, zelfs als regelgevende vergunningen van bedrijven
niet zijn overschreden.

Gebaseerd op deze indicatoren zijn in de studie van F&C Asset Management bedrijfssectoren
ingedeeld in drie risicogroepen waar de relatie tussen bedrijven en biodiversiteit de meeste
kans loopt op materiële risico’s (Tabel 1).
Tabel 1. Niveau van biodiversiteitsrisico per sector (F&C Asset Management 2004, geciteerd door Parr
en Simons, 2007).

Uitdagingen
Als het huidige verlies van biodiversiteit zich blijft voortzetten, zullen ecosysteemdiensten
die op dit moment nog kosteloos of goedkoop beschikbaar zijn, in de toekomst helemaal
niet meer beschikbaar zijn of heel duur worden. Kosten van het uitbuiten van
ecosysteemdiensten, eerder geïnternationaliseerd door primaire industrieën, zullen in de
toekomst doorgespeeld worden naar secundaire en tertiaire industrieën. Hierdoor wordt de
omgeving waarin bedrijven werken geheel vervormd. (Parr en Simons, 2007)
Daarnaast zal het verlies van ecosysteemdiensten ook de toestand waarin bedrijven werken
aantasten, wat vervolgens de voorkeuren van de consument zal beïnvloeden, de
verwachtingen van de aandeelhouder, regelgeving, overheidsbeleid, werknemers’ welzijn,
en de beschikbaarheid van geld en verzekeringen. (Parr en Simons, 2007)
Ook zullen er nieuwe bedrijfsmogelijkheden opkomen als de vraag groeit naar meer
efficiënte en duurzame manieren om ecosysteemdiensten te gebruiken.
Strategische thema’s
‘De Internationale Rode Lijst is bekend als dé internationale barometer van biodiversiteit
onder Nederlandse beleidsmakers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publiek’
(Strategieplan 2009‐2012). Dit is één van de doelen van het eerste strategische thema van
IUCN NL, ‘Behoud van diversiteit’, waar het bedrijfsleven in betrokken wordt (Strategieplan
2009‐2012). Het voordeel van de Rode Lijst is dat het een vrij eenvoudige manier is om
mensen en organisaties te laten weten wat het belang van natuur en bedreigde diersoorten
is. Dit geldt voor iedereen in het bedrijfsleven en die personen kunnen dat dan ook uitleggen
aan andere collega’s. Als men weet wat de Rode Lijst inhoudt kan men dit gebruiken om aan
te geven waarom er gedacht moet worden aan de natuur.
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Bij het tweede strategische thema van IUCN NL ‘Het tegengaan van klimaatverandering en
het stimuleren van duurzaam energiebeleid’ is het volgende doel gesteld voor het
bedrijfsleven’: Aanvaarde duurzaamheidscriteria voor biomassa die worden toegepast door
Nederlandse overheid en bedrijfsleven. Daarnaast zal IUCN NL REDD(Reducing Emissions
from Deforestation and Degradation)‐pilots bijstaan en het Nederlandse bedrijfsleven hierbij
betrekken en begeleiden. Ook is bij dit thema het verduurzamen van biomassastromen
belangrijk, waarbij de overheid en het bedrijfsleven belangrijke doelgroepen en partners
zijn. (Strategieplan 2009‐2012)
Het derde strategische thema ‘Menselijk welzijn waarborgen door duurzaam en sociaal
rechtvaardig ecosysteembeheer’ is zeer belangrijk in de lobby en communicatie naar
beleidsmakers, bedrijfsleven en tenslotte om het brede publiek (via haar leden) te
overtuigen van het belang biodiversiteitsvriendelijk te werk te gaan. (Strategieplan 2009‐
2012)
Als vierde strategische thema is er het ‘Vergroenen van de economie’ waarbij het
bedrijfsleven wordt betrokken in één van de doelstellingen: op het thema
bedrijfsleven/biodiversiteit wordt het Leaders for Nature initiatief als leidend gezien in
Nederland. Hierbij wordt als doel gesteld dat 50% van de bedrijven die bij dit initiatief zijn
aangesloten actief bezig is om de biodiversiteitsprestaties te verbeteren, waarbij veel wordt
samengewerkt met IUCN‐leden. (Strategieplan 2009‐2012)
Een vooronderzoek onder de top van het bedrijfsleven kan aangeven wat zij op dit moment
vindt van hun wet‐ en regelgeving ter bescherming van biodiversiteit en hoe dit is veranderd.
Dit kan helpen om te zien waar meer bekendheid en begrip gecreëerd moet worden.
Op dit moment lijkt het zo dat de Rode Lijst nog niet genoeg tussen de oren van de top van
het bedrijfsleven zit. Wat is de bekendheid nu eigenlijk en hoe kan dit verbeterd worden? In
brede zin is er redelijk inzicht in de bekendheid van de Rode Lijst, maar op dit moment is er
nog geen goed inzicht hoe groot de bekendheid is in de top van het bedrijfsleven, één van de
belangrijkste doelgroepen van IUCN NL.
De Rode Lijst is ook een belangrijke input voor het CITES‐verdrag. In dit verdrag staan regels
voor de internationale handel in bedreigde dier‐ en plantensoorten. Als soorten bedreigd
zijn mag er niet of onder zeer strenge voorwaarden gehandeld worden. Dit kan ook op
nationaal niveau gelden.
Internationaal en nationaal beleid omgaande biodiversiteit
Verschillende internationale juridische kaders en beleid zijn ontwikkeld als reactie op het
verlies van biodiversiteit. Ook hebben vele landen nationale biodiversiteit strategieën en
actieplannen ontwikkeld die van invloed zijn op bedrijfsvoering.
De ‘United Nations Convention on Biological Diversity’ (CBD), in 1992 ondertekend, is het
hoofd‐internationale beleidskader voor biodiversiteit. De doelstellingen van het CBD zijn
behoud van biologische diversiteit, duurzaam gebruik van de onderdelen van biologische
diversiteit en eerlijke en gelijkwaardige verdeling van de voordelen van grondstoffen. (Parr
en Simons, 2007)
Het is erkend dat de bedrijvensector actiever betrokken moet worden bij de uitvoering van
het CBD. Het CBD heeft er inmiddels voor gezorgd dat bedrijven gedwongen zijn de CBD
doelstellingen en principes te hanteren in hun beleid en activiteiten. Het ‘Business and the
2010 biodiversity challenge’ initiatief, een lopend initiatief, is erop gericht de betrokkenheid
van het bedrijfsleven te versterken door bijeenkomsten te organiseren, ontwikkeling van
bewustwording, richtlijnen en hulpmiddelen. (Parr en Simons, 2007)
28

In Europa is de European Union (EU) sinds 1970 bezig met wetten maken aangaande
biodiversiteit en moet het prijsgeven aan het verwezenlijken van het CBD. De EU heeft
zichzelf als doel gesteld dat in 2010 het verlies van biodiversiteit gestopt is in eigen gebied.
Echter is dat gestelde doel helemaal niet haalbaar, maar wordt zoiets uitgesproken om toch
te laten zien dat er wel aandacht aan geschonken wordt en ze wel aan het verlies zullen
werken. Op dit moment is er dan ook nog helemaal geen sprake van een stop van
biodiversiteitsverlies in Europa. In de klimaattop in Kopenhagen is geconcludeerd dat de
doelen voor de bescherming van soortenrijkdom voor het jaar 2010 door geen één land
gehaald is (HIER). Natuur en biodiversiteit zijn één van de prioriteiten van het milieu‐
actieplan (2002‐2012) van de EU. (Parr en Simons, 2007)
Ook in Nederland wordt er een nationaal biodiversiteitbeleid gehanteerd. Het
Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal (BBI) van Nederland heeft als één van zijn
doelen het aanmoedigen van duurzaam gebruik van biodiversiteit in economische sectoren
zoals landbouw, bosbouw, visserij, toerisme, handel en ontwikkelingssamenwerking. Één van
de manieren om dit te bereiken is door de averechtse gevolgen van Nederlandse handel en
consumptie van internationale biodiversiteit te verminderen. Beleidsmiddelen en
activiteiten zijn bijvoorbeeld duurzaamheidsprincipes en criteria ontwikkelen in de
landbouw, de financiële sector, baggerindustrie, mijnbouw en olieverkenning; aanmoedigen
van duurzame producten en processen; en gedragscodes ontwikkelen en het oprichten van
publiek‐particulier samenwerkingsverbanden. Daarnaast bestaat er de Toekomstagenda
Milieu (2006‐2012) die ook het belang van de particuliere sector benadrukt om
productieketens, van productie tot consumptie, duurzamer te maken. (Parr en Simons,
2007)
Wat kunnen bedrijven veranderen aan biodiversiteit?
In de afgelopen jaren zijn bedrijven begonnen biodiversiteitskwesties op dezelfde manier te
benaderen en dezelfde processen te doorstaan, dezelfde hulpmiddelen en toepassingen te
gebruiken, en biodiversiteitsoverwegingen samenbrengen op dezelfde punten in het
bedrijvenmodel. (Parr en Simons, 2007) Figuur 4 is een model van hoe de aanpak van een
bedrijf naar biodiversiteit toe eruit zou kunnen zien. Op dit moment bevinden bedrijven zich
op verschillende punten in dit model. Sommige zijn alle stages al doorgekomen en zijn bezig
zichzelf te evalueren en verbeteren, terwijl andere nog bezig zijn hun risico’s te bepalen en
biodiversiteit proberen te integreren in hun bestaande hulpmiddelen. Of zelfs bedrijven die
het belang van biodiversiteit nog moeten inzien.
Per stap zal kort besproken worden wat deze inhoudt. Bij stap 1 De Bedrijfssituatie is het
voor een bepaald bedrijf belangrijk dat er een duidelijk beeld komt van de schakels en
voordelen met financiële opbrengst, oftewel een bedrijfssituatie. Echter kunnen deze niet
meteen duidelijk zijn en bij veel bedrijven is dit nogal een uitdaging. Het kan ook zo zijn dat
bedrijven ten eerste onder druk worden gezet door het publiek of natuurbeschermings‐
organisaties om biodiversiteit aan te pakken, waardoor ze realiseren dat reputatieverlies de
economische waarde van het bedrijf zal verlagen. Andere voordelen kunnen meer direct
economisch zijn, zoals verhoogde landwaarde door juiste rentmeesterschap. (Parr en
Simons, 2007)
Eerder in dit verslag werden verschillende bedrijfssectoren ingedeeld op niveau van risico
dat zij lopen. Specifieke bedrijven in de ‘hoog risico’ groep zouden hun bedrijfssituatie het
makkelijkst moeten kunnen identificeren, omdat de meeste van die bedrijven ook echt

29

blootgesteld worden aan wezenlijke materiële biodiversiteitsrisico’s en deze risico’s worden
veelzeggend geacht. (Parr en Simons, 2007)
Stap 2 Beleid en verantwoordelijkheden is het maken van een duidelijk beleid die de
verplichtingen van het bedrijf naar biodiversiteit toe op een rijtje zet. Dit is vaak de eerste
publieke verklaring en demonstratie van herkenning en erkenning van biodiversiteit, en dit
helpt de stakeholders die betrokken zijn bij dergelijke milieukwesties de bedrijf’s
doelstellingen beter te begrijpen. Ook helpt het begrip en steun te verzekeren binnen een
bedrijf. Bevestiging op bestuurlijk niveau zal het belang van biodiversiteit meer betekenis
geven, niet alleen voor het bedrijf’s imago, maar ook voor de kerndoelen en management
systemen. Een voorbeeld bij Shell is de Shell's Group Biodiversity Standard. Hierin staat
Shell’s benadering naar biodiversiteit toe. Het benadrukt samenwerking om ecosystemen te
behouden, het concept van beschermde gebieden te respecteren, en partnerships proberen
te sluiten die Shell in staat stellen om een positieve bijdrage te kunnen leveren naar behoud
van biodiversiteit. Daarnaast benadrukt het standaard Shell’s verplichting om milieu‐
evaluaties uit te voeren voordat nieuwe activiteiten worden uitgevoerd en speciaal zorg te
geven in het management van activiteiten in internationaal erkende hotspots. Het wordt
uitgevoerd via een strategie en actieplan voor alle operaties. Ook heeft Shell afgesproken
niet te zoeken of te boren voor olie en gas in natuurlijke erfgoed gebieden en beloofd samen
te blijven werken met IUCN en andere organisaties die met biodiversiteit gerelateerd zijn.
(Parr en Simons, 2007)
Vervolgens bij stap 3 Beoordelingskader Biodiversiteit en Risico Identificatie betreft het
beleidsverplichtingen voor biodiversiteit vaststellen, bereiken van goedkeuring op
bestuursniveau, en genoeg hulp van mensen toewijzen voor biodiversiteitkwesties. Deze
zouden een bedrijf moeten helpen hun begrip voor biodiversiteit te beoordelen en hoe het
activiteiten kan ontwikkelen die biodiversiteit aanspreken. Het doel van deze beoordeling is
om te bepalen welke biodiversiteitkwesties meer aandacht moeten krijgen en informatie en
bewijs verstrekken zodat andere in het bedrijf worden aangemoedigd mee te werken in de
bedrijfssituatie voor biodiversiteit en het proces. (Parr en Simons, 2007)
Bij stap 4 Strategie aangekomen wordt er een biodiversiteitsstrategie bedacht. Hierin zal
uiteengezet en omschreven worden hoe het proces om het beleid aan te pakken en
opgekomen kwesties in het beoordelingskader biodiversiteit vooruit gaat. In de strategie
kunnen de doelen van het bedrijf (waarnaar uiteindelijk gestreefd wordt), acceptabele
doelen (doelen die acceptabel zijn, maar nog niet het eindpunt) en actiemethoden uiteen
gezet worden, en potentiële rollen van stakeholders geïdentificeerd worden. Bij deze
strategie zou een bedrijf gericht moeten zijn op het inbrengen van biodiversiteit in zijn
activiteiten, waarbij er herkend moet worden dat biodiversiteitsstrategie een deel is van het
bedrijf zijn sociale verantwoordelijkheden of zogenoemde ‘duurzame agenda’. Het
ontwikkelen van een dergelijke biodiversiteitsstrategie hoeft niet te betekenen dat er
nieuwe op zichzelf staande programma’s ontwikkeld moeten worden, maar kan het een
kader vormen om bestaande activiteiten en procedures te versterken. Als laatste moet de
strategie de belangrijkste stakeholders betrekken, die beide een impact hebben op het
bedrijf en aangetast worden door bedrijfsactiviteiten. Deze stakeholders bezorgen een
mogelijkheid voor het maken van een strategische partnerships met passende organisaties
en initiatieven. (Parr en Simons, 2007)
Daarnaast is het maken van een Biodiversiteit Actieplan van belang. Om te verzekeren dat
deze volledig wordt geïntegreerd in het management beslissingsproces, en dat de beste
biodiversiteit prestatie wordt bereikt, moet een bedrijf’s Biodiversiteit Actieplan (BAP) goed
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gecoördineerd zijn. Een aantal elementen zijn er geïdentificeerd die zorgen voor een
succesvolle uitvoering. Dit zijn startpunten die aangepast moeten worden op individuele
omstandigheden van specifieke bedrijven. (Parr en Simons, 2007) De hoofdelementen van
een BAP (Parr en Simons, 2007):
‐ Behoud van biodiversiteit
‐ Duurzaam gebruik van biologische hulpbronnen
‐ Voordelen onpartijdig verdelen
‐ Management systemen versterken
‐ Controleren en evalueren
‐ Inlichten, en
‐ Nieuwe mogelijkheden identificeren
Stap 5 is het identificeren van hulpmiddelen en de integratie van biodiversiteit. Uit ervaring is
gebleken dat een bedrijf niet een heel nieuw systeem of toepassingen hoeft aan te nemen
voor een effectieve integratie van biodiversiteitsoverwegingen in beslissingen maken en
bijbehorende activiteiten. Als ideeën en overwegingen betreffende biodiversiteit
geïntegreerd kunnen worden in de lopende management systemen en handelingen geeft
dat een betere kans aangenomen te worden. (Parr en Simons, 2007)
Één van de gebruikte hulpmiddelen is de zogenaamde Strategic Environmental Assessment
(SEA). Een biodiversiteitsstrategie voor het gehele bedrijf kan een manager helpen zich te
focussen op belangrijke biodiversiteitskwesties. Echter kan biodiversiteit ook samengevoegd
worden in bestaande strategieën en strategieën in ontwikkeling. Environmental and Social
Impact Assessment focust alleen op specifieke erkende projecten, zoals een weg bouwen,
terwijl Strategic Environmental Assessment gecreëerd is om de mogelijkheden in een sector
te beoordelen voordat een project is erkend. Door SEA kunnen belangrijkere of strategische
beslissingen onderworpen worden aan kritisch onderzoek op milieu en sociale aspecten.
Deze beoordeling wordt dus gezien als milieu en sociale beoordeling van plannen,
programma’s en beleid. (Parr en Simons, 2007)
Environmental Management Systems (EMS) is ook een veel gebruikt hulpmiddel bij
bedrijven. Het meest gebruikt model hiervoor is International Organization for
Standardization (ISO) 14000 Environmental Management Specification series. Bedrijven die
deze norm halen krijgen de ISO 14001 certificatie. Er zijn ook nog een aantal andere
certificatieschema’s die met de leveringsketen management te maken hebben relevant voor
biodiversiteit management activiteiten. (Parr en Simons, 2007)
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Figuur 4. Stappen van actie naar biodiversiteit voor bedrijven. (Parr en Simons, 2007)
Rood: hulpmiddelen
Zwart: werkwijzen
Groen: goede activiteiten

Terug naar stap 1: Herhaal het proces en neem verbeteringen en
geleerde lessen op in de belangrijkste stappen.
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De eisen van het ISO 14001 bestaan uit vijf hoofdcategorieën die verzekeren dat
milieukwesties effectief aangesproken worden in project‐ en bedrijfsactiviteiten en
handelingen. Deze zijn Milieubeleid, Planning, Uitvoering en Handelingen, Controle en
Verbeteren, Management Herziening. Bij deze vijf stadia is het mogelijk om
biodiversiteitsoverwegingen te integreren om zo mogelijke biodiversiteit effecten aan te
spreken bij een bepaald project. De genoemde stadia worden vaak weergegeven in lineaire
volgorde, maar veel zullen er tegelijkertijd optreden en op een iteratieve manier. Er volgen
nu wat voorbeelden hoe standaard milieu‐activiteiten aangepast kunnen worden om
biodiversiteitsoverwegingen te integreren. (Parr en Simons, 2007)
Een manier om het type en grootte van potentiële biodiversiteit effecten en mogelijkheden
die natuurbescherming ten goede komen te identificeren, voorspellen en beoordelen, in
associatie met elke bedrijfsactiviteit of project, is het Environmental and Social Impact
Assessment (ESIA) process. Beoordeling van biodiversiteit moet zo vroeg mogelijk beginnen,
omdat een effectieve beoordeling van biodiversiteit kenmerken van een gebied en de
mogelijke effecten maanden of zelfs jaren kan duren, als men rekening houdt met seizoen‐
en migratiekwesties. Bovendien kunnen mogelijke effecten geïdentificeerd en voorkomen of
verlicht worden in de eerste planningsstadia als er zo vroeg mogelijk aandacht wordt
geschonken aan biodiversiteit. Hoe verder een project of bedrijfsactiviteit is, hoe moeilijker
en duurder herontwerpen wordt om biodiversiteitkwesties aan te pakken. (Parr en Simons,
2007)
In principe is een ESIA een procedure standaard en is het geen garantie voor hoge prestaties
wat betreft management van biodiversiteit kwesties. Verder, en belangrijker, is dat wanneer
een bedrijf of de overheid een ESIA heeft afgerond voor een project dat niet meteen
betekent dat het niveau van de effecten acceptabel zijn. Aanbevelingen van een ESIA
moeten open zijn voor stakeholders om aangevochten te kunnen worden, het liefst door een
onafhankelijke rechterlijke macht. (Parr en Simons, 2007)
De toewijding van een bedrijf naar een hoge norm voor milieumanagement zal altijd een
belangrijke rol spelen in het bepalen van het uiteindelijke, lange termijn effect op
biodiversiteit van de operatie. Één van de meeste effectieve manieren om ervoor te zorgen
dat een ESIA proces eerlijk en geloofwaardig is, is door volledige en publieke betrekking van
alle stakeholders. (Parr en Simons, 2007)
Een andere manier om biodiversiteit te integreren in een bedrijf is via een partnership met
maatschappelijke organisaties. Locale, nationale en internationale partnerships zijn
noodzakelijk voor het beheren van biodiversiteit effecten en risico’s. Een aantal kenmerken
voor een effectief partnership zijn (Parr en Simons, 2007):
‐ Partners zijn betrokken in het stellen van een gezamenlijke visie en doelen.
‐ Partnerships zijn gevormd voor het ondersteunen van een biodiversiteit
bedrijfsbeleid, strategie en biodiversiteit actieplannen/gebied beheerplannen.
‐ Partnerships helpen bij het behalen van doelstellingen van andere partners en
ondersteunen van nationale/gemeentelijke biodiversiteitsprioriteiten.
‐ Het partnership heeft meetbare resultaten die worden gecontroleerd en
gerapporteerd.
Steeds meer bedrijven gaan echte partnerships aan met maatschappelijke organisaties,
waaronder natuurbeschermingsorganisaties. Een voorbeeld van een Nederlandse
partnership tussen een industrie en NGO’s die werken naar duurzame productie van
tropische garnalen: Op dit moment wordt er in de tropische garnalenindustrie wereldwijd
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erkend dat de productie van tropische garnalenproductie ecologische en sociale effecten
met zich meebrengt en welke risico’s en bedrijfssituatie er aanwezig zijn daarin. Dit is terug
te zien in garnalen certificatie regelingen zoals de op de US gebaseerde Aquaculture
Certification Council (ACC). Heiploeg BV, één van Europa’s grootste garnalenhandelaren, is
samen met IUCN NL en OxfamNOVIB, in partnership gegaan en zitten in een initiatief om in
de Europese markt de risico’s van de garnalenindustrie aan te kaarten. (Parr en Simons,
2007)
Stap 6 Biodiversiteit en het bedrijfsmodel geeft voor bedrijven een betere weergave hoe zij
biodiversiteit kwesties kunnen aanpakken op een stapsgewijze manier. Vaak weten
bedrijven niet goed waar zij staan in relatie tot de markt wat betreft biodiversiteit kwesties
of welke activiteiten zelfs al in opkomst zijn in hun eigen bedrijf die biodiversiteit betreffen.
Een voorbeeld van een bedrijfsmodel om biodiversiteit kwesties te benaderen staat in Figuur
4. Een andere manier om te beoordelen waar een bedrijf staat in relatie tot biodiversiteit
kwesties is door een referentiekader (benchmark) uit te voeren. (Parr en Simons, 2007)
Één van UK’s grootste vermogensbeheerders, Insight Investment, heeft in 2003 een
Biodiversiteit Referentiekader ontwikkeld die bedoeld was om het begrip te vergroten hoe
bedrijven in de mijn‐ en mineralenindustrie, olie‐ en gasindustrie, en nutsbedrijven de
risico’s en mogelijkheden gerelateerd naar de effecten op biodiversiteit beheerden, en het
verduidelijken van de beste toepassingen. Het geeft een kader en methodologie voor de
analyse van de prestaties van een bedrijf tegenover een aantal criteria over vier
hoofdelementen van een bedrijf: bestuurstructuur; beleid & strategie; management en
uitvoering; en kwaliteitsborging en rapportage. Het doel was hierbij dat bedrijven een proces
in gang houden dat de risico’s verbonden met hun effecten op biodiversiteit kan
identificeren, begrijpen en beheren. (Parr en Simons, 2007)
Voor een bedrijf moet de mogelijkheid bestaan dat het zijn prestaties tegenover bepaalde
doelstellingen kan meten, maar ook ten opzichte van relevante normen en stakeholder
verwachtingen, zodat een bedrijf kan beoordelen of zaken veranderd moeten worden en
welke toekomstige doelstellingen gezet of herzien moeten worden. Dit komt aan de orde in
stap 7 & 8 Indicatoren, kwaliteitsborging en rapportage. Er zou een proces ingezet moeten
worden voor regelmatige controle en evaluatie in elke sectie van een actieplan.
Daarnaast moet de benodigde data verkregen worden binnen het bedrijf met behulp van
geschikte methodes zodat de informatie samengevoegd en samengevat kan worden. Steeds
meer bedrijven rapporteren publiekelijk over hun prestaties op het gebied van sociale‐ en
milieuzaken. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de protocollen en indicatoren van het
Global Reporting Initiative (GRI) voor beursgenoteerde bedrijven. Dit GRI is een
duurzaamheids rapportage van bedrijven dat wordt vergeleken met bepaalde richtlijnen. De
derde generatie van GRI indicatoren en protocollen voor rapportage (G3), uitgebracht in
2006, bestaat onder andere uit de volgende indicatoren (Parr en Simons, 2007):
‐ (EN11) Locatie en grootte van land dat eigendom, verhuurd is, of beheerd wordt in,
of naast beschermde gebieden en gebieden met grote waarde aan biodiversiteit
buiten beschermde gebieden om.
‐ (EN14) Strategieën, huidige acties, en toekomstige plannen voor het beheer van
effecten op biodiversiteit.
‐ (EN15) Het aantal IUCN Rode Lijst and nationale beschermde lijst soorten met hun
leefomgeving in gebieden die aangetast worden door operaties op niveau van
uitstervingskans.
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De uitgebrachte rapporten van bedrijven kunnen als belangrijk middel dienen voor de
communicatie naar stakeholders toe, vooral met NGO’s (o.a. dus IUCN NL) en mogelijke
investeerders. Echter is het wel zo dat verschillende groepen hele verschillende informatie
nodig hebben, dus moeten bedrijven nauwkeurig denken over de bedoeling van hun
rapporten. (Parr en Simons, 2007)
Voor op de markt gebaseerde initiatieven worden standaardisatie, certificering, en
accreditatie steeds belangrijker. Deze punten streven een breed scala na aan publieke
doelen:
‐ Standaardisatie gaat over het codificeren van informatie en zorgt ervoor dat
bedrijven kunnen communiceren met hun leveraars, consumenten, regeringen en
andere stakeholders.
‐ Certificatie zorgt ervoor dat bedrijven kunnen laten zien dat zij voldoen aan de
gestelde eisen in de standaard.
‐ Accreditatie zorgt ervoor dat nationale agentschappen toezicht kunnen houden op
activiteiten van gecertificeerde instanties, om ervoor te zorgen dat er een zekere
mate van bekwaamheid en consistentie aanwezig is in hun testen.
Deze drie genoemde punten spelen een essentiële rol om het vertrouwen van de consument
in producten te vergroten, en bovendien versnellen ze internationale handel en
investeringen. (Parr en Simons, 2007)
In de afgelopen tien jaar hebben drie belangrijke veranderingen diverse normen de wereld
ingebracht van duurzame ontwikkeling en andersom. Ten eerste beseffen regeringen
inmiddels dat niet alles bereikt kan worden door regels en controle. Een degelijk juridisch
kader blijft nog steeds een essentieel element voor elk binnenlandse duurzaam
ontwikkelingsbeleid, maar het is algemeen erkend dat op de markt gebaseerde prikkels ook
een belangrijke bijdrage leveren. Het Plan van Uitvoering van de Wereldtop over Duurzame
Ontwikkeling (WSSD) doet een beroep op regeringen de industrie aan te moedigen om
sociale en milieuprestaties te verbeteren door vrijwillige initiatieven, zoals milieubeheer
systemen, gedragscodes, certificatie en openbare rapportage over sociale en milieukwesties.
In zekere mate vertrouwen de genoemde aspecten op het bestaan van geschikte normen en
in sommige gevallen geloofwaardige controle systemen. (Parr en Simons, 2007)
Ten tweede geldt voor een steeds groter aantal industrieën dat het beheer van sociale en
milieukwesties steeds meer wordt gekoppeld aan financiële prestaties. Zoals eerder gezegd
vindt men de natuur tegenwoordig (redelijk) belangrijk, en als bedrijven hier aan bijdragen
zullen zij een beter imago creëren wat kan resulteren in betere prestaties. Twee soorten van
informatie zijn er nodig: bedrijven geïnteresseerd in het beheren van hun
duurzaamheidskwesties zoeken informatie over goede of beste toepassingen, en een brede
reeks van externe stakeholders zoeken informatie over de prestaties van het bedrijf. (Parr en
Simons, 2007)
Ten derde heeft er een omslag plaatsgevonden in ontwikkelingsbeleid naar een aanpak die
pleit voor ‘Trade not Aid’, oftewel ‘Help niet, maar Handel’. Normen zijn altijd belangrijk
geweest voor handel en markt toegankelijkheid. De World Trade Organization’s (WTO)
Agreement over Technische Belemmeringen om te Handelen heeft een kader opgezet,
gebaseerd op bepaalde regels, om te verzekeren dat de gestelde normen geen onnodige
belemmeringen vormen om te handelen. Wanneer tarieven dalen zijn ontwikkelingslanden
bang dat protoctionisme – ‘stelsel van maatregelen van de overheid waarbij getracht wordt
bescherming te bieden aan binnenlandse landbouw, producenten, en industrieën’
(Wikipedia) – zichzelf opnieuw zal doen gelden door een web van verschillende normen en
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technische regelingen. Zij zijn vooral argwanend voor milieu en sociale eisen die aan hun
worden opgelegd door normen en technische eisen. Deze vrees is terecht, echter blijven
normen een belangrijk middel om duurzaam ontwikkelingsbeleid in lijn te brengen met
handelsbeleid. (Parr en Simons, 2007)
Daarnaast is er behoefte aan meer kwaliteitscontrole, standaardisatie, en consistentie,
doordat er steeds meer etiketten en certificatieschema’s komen. (Parr en Simons, 2007)
Als bedrijven beginnen met het integreren van biodiversiteit in hun activiteiten zoals
strategieën ontwikkelen, en het ontwikkelen en uitvoeren van biodiversiteit actieplannen
(BAP), zijn er een aantal CBD beginselen die gevolgd moeten worden:
- Richten op behoud en ‘geen netto verlies’ van biodiversiteit: conventies gericht op
biodiversiteit, zijn gebaseerd op de veronderstelling dat verder verlies van
biodiversiteit onacceptabel is. Het is van belang dat biodiversiteit behouden blijft
zodat het kan overleven, en het door kan blijven gaan met ecosysteemdiensten te
leveren, en waarden en voordelen blijft hebben voor huidige en toekomstige
generaties. (Parr en Simons, 2007)
- Gebruik van een ecosysteem aanpak: mensen en biodiversiteit zijn afhankelijk van
gezond functionerende ecosystemen die goed beoordeeld moeten kunnen worden.
De ecosysteem aanpak is op participatieve basis en heeft een perspectief op lange
termijn nodig die gebaseerd is op een biodiversiteit gericht studiegebied en
aangepast beleid om zo om te kunnen omgaan met de dynamiek van ecosystemen,
onzekerheid en vaak onvoorspelbaarheid van ecosysteem functies, gedrag en
reacties. Ook moet bedrijven in gedachte houden dat biodiversiteit kwesties niet
alleen in beschermde gebieden spelen, maar ook in de meest verstedelijkte steden,
en een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van het leven in zulke steden. (Parr en
Simons, 2007)
Veel inwoners van een stad hebben alleen portiek, balkon of kleine tuin. Ook worden
veel huizen dicht tegen elkaar aan gebouwd en is er weinig ruimte voor groen. Al het
particulier en openbaar groen in steden levert ook een zekere bijdrage aan
biodiversiteit. Tuinen, eigen moestuinen etc. zijn bijvoorbeeld voor dieren als egels,
dassen, vogels en vlinders een schuilplek en voedselbron. Dus ook steden zijn
belangrijk voor de biodiversiteit. (Biodiversiteit)
- Zoeken naar duurzaam gebruik van biodiversiteit hulpbronnen: identificeren,
beschermen en bevorderen van duurzaam gebruik van biodiversiteit, zodat
opbrengsten/oogsten gehandhaafd kunnen blijven in de loop der tijd. Ook is van
belang het herkennen van de voordelen van biodiversiteit wat betreft het
verstrekken van essentiële levensondersteunende systemen, en ecosysteemdiensten
zoals wateropbrengst, waterzuivering, afbraak van afval, beheersen van
overstromingen, storm en kustbescherming, bodemvorming en behoud,
klimaatregulatie, maar ook de kosten van vervanging van deze diensten. (Parr en
Simons, 2007)
- Verzekeren van onpartijdige verdeling: verzekeren dat traditionele rechten en
gebruiken van biodiversiteit herkend worden en dat de voordelen van commercieel
gebruik van biodiversiteit eerlijk worden gedeeld. Zowel met de toekomstige als de
huidige generaties moet er rekening gehouden worden. (Parr en Simons, 2007)
- Toepassen van het voorzorgsbeginsel: er is nog steeds veel onzekerheid over de
verschillende processen die biodiversiteit beïnvloeden, vooral op het gebied van
ecosystemen. In gebieden die bekend staan om hun biodiversiteit hulpbronnen
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-

mogen alleen activiteiten plaatsvinden die beperkte of geen nadelige gevolgen
hebben op de biodiversiteit. Dit voorzorgsprincipe is een management concept, wat
betekent dat als effecten niet vastgesteld kunnen worden met voldoende zekerheid,
de gaande activiteit(en) gestopt moeten worden als voorzorg totdat er genoeg
informatie is. Dit principe wordt al aangehouden in verschillende conventies en
wetgeving etc., bijvoorbeeld in de Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES). (Parr en Simons, 2007)
Een participatieve aanpak gebruiken: overleg in brede zin zodat er met alle
stakeholders overlegd is en dat er rekening gehouden wordt met belangrijke
waarden van biodiversiteit. Alleen door overleg met verschillende groepen of
individuen in de maatschappij die een belang hebben bij biodiversiteit, de
stakeholders, kan biodiversiteit goed gewaardeerd worden. Ook moet, als dat nodig
is, traditionele en inlandse kennis gebruikt worden. Er moet dus zorgvuldig
omgegaan worden met inlandse gemeenschappen om ervoor te zorgen dat kennis
niet verkeerd benut wordt. (Parr en Simons, 2007)

Informatiebronnen.
IUCN NL informeert meerdere bronnen voor de kwestie van biodiversiteit binnen het
bedrijfsleven. Bovendien groeit het aantal bedrijfsinitiatieven en partnerships met NGO’s
voor biodiversiteit. Om een aantal voorbeelden te noemen in Nederland: AIDEnvironment,
IUCN NL Ecology and Economy Unit, en WNF – Business Program. Internationaal zijn er
bijvoorbeeld het CBD, GRI, en IUCN Business and Biodiversity Programme. (Parr en Simons,
2007)

3.3 Leaders for Nature
Het Leaders for Nature programma is een door IUCN NL in 2005 genomen initiatief. Leaders
for Nature is een internationaal lerend en actie gericht netwerk voor huidige en
toekomstige bedrijfsleiders van meer dan 20 bedrijven. Leaders for Nature richt zich op drie
thema’s: ecosystemen, duurzame bedrijfsvoering en leiderschap. Ook spreekt het specifieke
thema’s toe zoals klimaatsverandering, energiegebruik en een groene economie. Het doel
van Leaders for Nature is om het 'ecosysteemdenken' te integreren in de bedrijfsvoering.
(IUCN, 2005)
Leaders for Nature vervult verschillende functies (Leaders for Nature):
- Voorzien van betrouwbare informatie door middel van een jaarlijks programma van
master classes, Communities of Practice, het LNF Forum, een database van beste
activiteiten, en een gemeenschapsnetwerk.
- Oproepen en opbouwen van partnerships tussen management niveaus in en over
verschillende bedrijven.
- Steun aanbieden voor actie en innovatie.
- Beïnvloeden van duurzame normen en de politieke agenda.
- Bedrijven steunen in het verbeteren van milieu en duurzame prestaties van hun
organisatie en waardeketen.
IUCN NL gaat er vanuit dat op elk level binnen een organisatie werknemers de manier
waarop hun bedrijf werkt kunnen veranderen op het gebeid van ‘ecosysteem denken’ en
duurzaamheid. Het Leaders for Nature richt zich daarom op drie niveaus: directieleden en
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topmanagement, middel management, en jonge professionals. IUCN NL zit op een zeer
goede positie om bedrijven en bedrijfsleiders te ondersteunen in het streven naar
duurzaamheid, door haar uitgebreide kennis, netwerken, en partnerships met milieu NGO’s,
wetenschappers, regeringen, en de maatschappij. (IUCN, 2005)
De verschillende niveaus zijn ieder van belang op hun eigen manier. Directieleden en
topmanagers kunnen de duurzame agenda maken, deze vertalen in het bedrijfsmodel, en
capaciteit voor duurzaamheid helpen opbouwen. Daarom zijn zij zeer belangrijk om het
bedrijf te kunnen leiden naar een verandering richting duurzaamheid toe. Het
middelmanagement heeft een functie als een soort van poortwachter van verandering en zij
is belangrijk voor het integreren van duurzaamheid in de organisatie. Ten derde zijn er nog
de jonge professionals die een groot belang hebben in de toekomst en kunnen een bijdrage
leveren voor het bedrijfsperspectief op het lange termijn. Daarbij komt dat ze nog vol
energie zitten en echt de wil hebben om de duurzame agenda in hun organisatie in werking
te zetten. (Leaders for Nature)
Het zijn vooral de grotere internationaal opererende bedrijven, gevestigd in Nederland, die
bij het Leaders for Nature betrokken zijn, zoals KLM, DSM, Nutreco, Rabobank, en Philips.
Bedrijven worden hiervoor benaderd door IUCN NL, maar kunnen ook zichzelf aanmelden.
Ook alleen in Nederland actieve bedrijven kunnen gewoon lid worden van Leaders for
Nature, maar deze worden op dit moment niet specifiek benaderd. Zo zit er bijvoorbeeld
weinig MKB (midden‐ en kleinbedrijf) bij het initiatief, want deze hebben een meer puur op
Nederland gerichte focus. Leaders for Nature is niet opgezet om de Rode Lijst meer
bekendheid te geven, maar het is een bijkomend aspect hoe de Rode Lijst kan bijdragen aan
het bereiken van het doel.
Leaders for Nature geeft drie zeer belangrijke aspecten aan voor het tot stand brengen van
positieve en grootschalige veranderingen door bedrijven: het begrip van het effect dat
bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu, bedrijven verduurzamen, en leiderschap tonen.
Bedrijven kunnen bijdragen aan de natuur door: het streven naar nieuwe
bedrijfsmogelijkheden en markten; ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën;
nieuwe normen en activiteiten bepalen; en het neerzetten van effectieve partnerships. Om
als bedrijf te veranderen is het van belang dat er een grotere betrokkenheid en leiderschap
is van huidige en toekomstige leiders. (Leaders for Nature)
Leaders for Nature heeft een jaarlijks programma met activiteiten die gericht zijn op
specifieke groepen binnen een bedrijf: (Leaders for Nature)
- Leaders for Nature Forum & vervolg bijeenkomsten: stuwkracht opbouwen onder
jonge professionals, middel managers en directieleden.
- Master Classes: mogelijkheid voor diepere benadering van bepaalde onderwerpen.
- Inspirerende bijeenkomsten: aanspreken van een bepaald onderwerp op vrij
algemene wijze.
- Bijeenkomsten op hoog niveau: directieleden en ministers komen bij elkaar om
duurzaamheid en biodiversiteit kwesties te bespreken.
- Actie leergroepen: zelf georganiseerde groepen waarvan de leden betrokken zijn in
een vertrouwelijke sfeer om zo praktische oplossingen rondom een bepaald thema
uit te wisselen.
- Leerprogramma: diverse leerprogramma’s gericht op verschillende onderwerpen.
- Netwerk gemeenschap: op één lijn zetten, optuigen en specifiek richten op de
intelligentie en energie van mensen en organisaties.
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Een activiteit die nog niet zo lang geleden is opgezet door Leaders for Nature is de
conferentie Forests for Climate, Climate for Life, op 15 oktober 2009. Deze werd gehouden
in de dierentuin Artis in Amsterdam en had als doel de toekomstmogelijkheden voor
bedrijven in REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degredation) te verkennen.
Deze door IUCN NL opgezette bedrijvenbijeenkomst was ook toegankelijk voor
beleidsmakers, natuurorganisaties, wetenschappers en praktijkdeskundigen betreffende
klimaatbosprojecten. Op de bijeenkomst stonden ook de netwerken in de aandacht en
werden ideeën voor betrokkenheid van bedrijven bij toekomstige REDD‐projecten uitgebreid
besproken. Daarnaast is er een besloten sessie geweest met een aantal expert uit bedrijven
en NGO’s waarin gewerkt werd aan aanbevelingen die aangeboden werden aan minister
Cramer voorafgaand aan de voorbereidende klimaattop die naderde. (Ecologie &
Ontwikkeling, 2010)
Initiatieven als deze zijn een belangrijke bijdrage voor (een groter) bewustzijn bij bedrijven
dat zij ook een grote rol spelen in de gevolgen voor biodiversiteit op aarde, en dat zij onder
andere kunnen zorgen voor verandering.
Leaders for Nature zorgt ook voor meer bekendheid en begrip voor diverse projecten. Zo
geeft de managing director van KLM, Jan Ernst de Groot, in een interview met IUCN NL aan
dat REDD eerst nog helemaal onbekend was in politiek en bedrijfsleven. Ook zij werken nu
mee aan dit initiatief. In 2012 gaat de luchtvaart meedoen in EU/ETS, het Europese
emissiehandelsysteem waarvoor KLM in 2007 zijn emissies heeft bevroren, vrijwillig en in
partnerschap met het WNF. Zij oefenen daardoor een nieuwe bedrijfsvoering uit en krijgen
zo een voorsprong op de concurrentie. KLM behoort tot de koplopers ter wereld en blijft
daarnaast ook innoveren, wat ook zeer belangrijk is. (Ecologie & Ontwikkeling, 2010)

3.4 Afdeling Economie en Ecologie
Het doel van de afdeling Economie en Ecologie van IUCN NL heeft overlap met die van
Leaders for Nature. Doelgroep is ook het bedrijfsleven en ook hier is de doelstelling ervoor
te zorgen dat bedrijven duurzaam opereren specifiek rondom biodiversiteit en ecosystemen.
Inhoudelijk in het Economie en Ecologie programma wordt er steeds meer gekeken naar
internationale relaties. Dat is begonnen met het ontwikkelen van informatie over de impact
van de Nederlandse economie op het ecosysteem in het buitenland, vooral de zuidelijke
landen. Er is gekeken naar belangrijke sectoren of producten die een grote impact hebben
zoals soja, toerisme, visserij etc. Als IUCN NL iets wil veranderen zal er ook iets in het
bedrijfsleven moeten gebeuren en zo is het programma ontstaan. Er wordt dus gewerkt in
bepaalde sectoren en met de bedrijven die in die sectoren belangrijk zijn in de internationale
ketens.
Specifiek monitoren van bedrijven wordt niet gedaan door IUCN NL. Het bedrijfsleven wordt
gevolgd, maar niet specifiek gemeten. Hoe meet IUCN NL dan succes binnen het
bedrijfsleven? Wat IUCN NL wel doet is rapporten volgen van wat er gebeurt met
duurzaamheid wereldwijd. In brede zin ziet men nog steeds afname in biodiversiteit, dus is
er nog steeds veel om aan te werken. Wel ziet IUCN NL dat het Leaders for Nature netwerk
behoorlijk is gegroeid en er nu veel bedrijven mee aan de gang zijn. Dat bedrijven er echt
mee aan het werk gaan in de praktijk gaat echter nog langzaam.
Daarnaast zijn er concrete projecten waarin concrete doelen worden gesteld en die IUCN NL
meetbaar volgt wat betreft de resultaten binnen het bedrijfsleven. In de brede zin is het
moeilijk te meten of de Nederlandse economie ook wel echt verbetert en verduurzaamt.
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4. De relatie tussen NGO’s en bedrijven
NGO’s (niet‐gouvernementele organisaties) zijn onafhankelijk van de overheid en belangrijk
om bepaalde boodschappen met verondersteld maatschappelijk belang vanuit de
maatschappij over te brengen naar het bedrijfsleven, maar ook in de samenwerking om
samen meer te kunnen bereiken. NGO’s zijn in het algemeen organisaties die werken aan
onder andere het bevorderen van milieubescherming en IUCN (NL) is ook één van zulke
NGO’s. In dit hoofdstuk gaat het om die samenwerking tussen NGO’s en bedrijven en hoe zij
elkaar kunnen helpen, ook op weg naar een biodiversiteitvriendelijke bedrijfsvoering.
Bedrijven hebben een verscheidenheid aan stakeholders die in meer of mindere mate van
invloed zijn op het bedrijf. Primaire en secundaire stakeholders kunnen onderscheiden
worden. De eerst genoemde zijn belangrijk voor het staande blijven van een bedrijf en
hebben een direct belang bij een bedrijf. De laatste kunnen een grote invloed uitoefenen op
een bedrijf, maar zijn niet essentieel voor de overleving van een bedrijf. Secundaire
stakeholders, bijvoorbeeld media en NGO’s (niet‐gouvernmentele organisaties), hebben een
belangrijke invloed op het bedrijf wat betreft milieurapportage. (Kolk, 2000)
NGO’s zijn organisaties die geen commerciële doeleinden hebben. NGO’s zetten zich in voor
sociale verandering en proberen politieke invloed uit te oefenen (Seters et al., 2005). Er zijn
grofweg vier verschillende soorten NGO’s. Ten eerste de actiegroep die door middel van
acties, zoals demonstraties, één specifiek doel wil bereiken. Nadat het doel bereikt is (of
misschien mislukt) houdt het bestaan van een actiegroep vaak op. Ten tweede is er een
pressiegroep die een zeer duidelijke politieke doelstelling hebben, zoals bijvoorbeeld
Greenpeace. Ten derde is er de belangengroep waarin organisaties of personen verenigd zijn
met een gezamelijk belang waarbij meerdere doelstellingen te onderscheiden zijn, zoals de
ANWB. Als laatste zijn er NGO’s die onder een beweging vallen. In het algemeen streeft een
beweging naar veranderingen in de houding van de maatschappij, zoals de Vredesbeweging.
(Europa‐Nu)
De interesse in NGO’s is groeiende en dat komt deels door hun snel groeiende aantal en
invloed. Daarnaast organiseren NGO’s zich steeds meer op internationaal niveau en
proberen zij zich constant te blijven vernieuwen om (steeds meer) invloed uit te kunnen
blijven oefenen op het bedrijfsleven. NGO’s zijn veranderd van een focus op de overheid
naar bedrijven toe. (Kourale en Laasonen, 2009)
Het gaat bij NGO’s vooral om informatiestromen effectief te verzamelen, te bewerken en te
verspreiden (Seters et al., 2005). Een bedrijf heeft verschillende stakeholder‐niveaus en
NGO’s bevinden zich in de buitenste laag. Zij hebben dus geen direct belang bij een bedrijf
en kunnen zo op een zekere afstand de core business van een onderneming in het oog
houden (Seters et al.,2005). Verschillende studies laten zien dat beslissingen door bedrijven
om milieubeheer activiteiten te integreren beïnvloed worden door het verlangen om relaties
met hun stakeholders te verbeteren of te behouden (Delmas en Toffel, 2004). NGO’s hebben
een grotere publieke betrouwbaarheid ten aanzien van kwesties zoals het milieu,
mensenrechten, en gezondheid dan overheden, de media en bedrijven (Shumate and
O’Connor, 2006).
Voorbeelden van NGO’s ten behoeve van milieubescherming zijn Greenpeace, Wereld
Natuurfonds, en IUCN (NL). Zij handelen in een verondersteld maatschappelijk belang en
hebben als doel relevante informatie publiekelijk beschikbaar te maken om zo keuzes en
verwachtingen van de consument te beïnvloeden. Onder die relevante informatie valt ook
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de Rode Lijst die kan worden gebruikt om te laten zien wat er wereldwijd en/of nationaal
veranderd is en blijft veranderen met alle dier‐ en plantensoorten. Op deze manier worden
er prioriteiten gesteld die niet altijd makkelijk zijn af te stemmen met die van sectoren en
overheden. Echter oefent het maatschappelijk middenveld – ‘het geheel aan organisaties in
de samenleving welke verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen’
(o.a. kerken, vakbonden, en de milieubeweging )(Wikipedia) ‐ een grote invloed uit en kan
via de consument de doorslaggevende factor voor een omslag zijn. Daarom is een goede
samenwerking tussen overheden, sectoren en NGO’s erg belangrijk voor een succes van een
omslag.
In het verleden was de verhouding tussen bedrijven en NGO’s relatief vijandig, waarbij vaak
direct de confrontatie werd gezocht en een conflict ontstond. Echter door deze verhouding
te verbeteren en ontwikkelen door betrokkenheid in dialoogprocessen kunnen
samenwerkingen tussen bedrijven en NGO’s tegenwoordig gezien worden als een
symbiotisch en duurzaam samenwerkingsverband. Symbiotisch omdat beide partijen
voordeel hebben van de samenwerking die ze niet zouden hebben op hun eigen en de
partijen hebben andere primaire hoofdfuncties, dus bij samenwerking tussen IUNL NL en
bedrijven worden de sterke punten van beide partijen gebruikt om zo tot een gezamelijk
doel te komen.
De belangstelling onder bedrijven om partnerships te ontwikkelen tussen
vertegenwoordigers uit de particuliere en maatschappelijke sector lijkt te groeien. Bedrijven
en NGO’s organiseren zich internationaal en horen bij internationale netwerken. Echter
hebben beide ook gelijktijdig een sterke basis in lokale situaties en gemeenschappen. In hun
relatie kunnen NGO’s en bedrijven elkaar aanvullen en veel voor elkaar betekenen. (Seters et
al., 2005)
Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om hun relaties met regelgevers te verbeteren en een
proactieve milieubewuste houding aan te nemen door mee te doen aan vrijwillige
programma’s gesponsord door de regering of de industrie. Onder andere NGO’s hebben een
aantal van die vrijwillige standaarden ontwikkeld om zo bedrijven te prikkelen verder te gaan
dan de minimale wettelijke voorschriften. Een voorbeeld van een NGO ontworpen
programma is het eerder genoemde Global Reporting Initiative Guidelines (GRI). (Delmas en
Toffel, 2004)
Ook kunnen bedrijven direct samenwerken met klanten en leveraars om op die manier hun
milieuprestaties te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld in de reisbranche waar de
brancheorganisatie ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen)
samenwerkt met een aantal Nederlandse touroperators, onder andere ANWB, Oad Reizen
en TUI Nederland (Woelderen, 2010). Ook tussen bijvoorbeeld lokale boeren en de
consument wordt er samengewerkt. Biologische tuinen die bestaan door gezamenlijke inzet
van tuinders en klanten. De klant is niet alleen afnemer, maar is partner geworden in de
duurzame ontwikkeling van de betrokken bedrijven. De boer zorgt ervoor dat de natuur,
bodem, lucht, en water in goede staat blijven en dat de consument kwaliteitsproducten
krijgt. De consument betaalt hiervoor een eerlijke prijs, zodat de boer zijn werk kan blijven
doen. (Verschuur, 2010)
Daarnaast kunnen bedrijven deelnemen aan systematische communicatie, overleg en
samenwerking met de belangrijkste stakeholders en eventueel met gast stakeholder forums.
Ook kunnen er permanente stakeholder adviespanels opgezet worden op
ondernemingsniveau, fabrieksniveau, of om een bepaalde kwestie aan te kaarten. (Delmas
en Toffel, 2004)
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Goede communicatie tussen NGO’s en bedrijven, bijvoorbeeld tussen IUCN NL en Shell, is
van groot belang voor een goede samenwerking. Directe contacten tussen NGO’s en
bedrijven zijn belangrijk om elkaar beter te begrijpen en om persoonlijke ervaringen uit te
wisselen.
Het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ‘het bewust richten van de
ondernemingsactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies – Profit, People, Planet – en
daarmee op de bijdrage aan maatschappelijke welvaart op lange termijn (Dentchev et al.,
2005).’ De betrokkenheid van bedrijven in sociale verantwoordelijke gedragingen is een
reactie op drie invloeden: ten eerste maatschappelijke eisen, ten tweede verlangens van
belangrijke stakeholders, en als laatste de bekwaamheid van zulke activiteiten om
competitie en de aandelenkoers te vergroten.
In het voorgaande hebben we de relatie tussen NGO’s en bedrijven vanuit het perspectief
van het bedrijfsleven bekeken en gaan nu die relatie vanuit het perspectief van NGO’s
bekijken. MVO wordt ook steeds meer gezien als standpunt om partnerships met bedrijven
en overheden te starten. Volgens onderzoek is er een keerpunt in de aandacht van NGO’s: er
wordt niet alleen maar gekeken naar hoe de MVO agenda beïnvloed kan worden, maar naar
hoe er toegevoegde waarde aan gegeven kan worden (Seters et al., 2005). Ook komt MVO
steeds meer op de voorgrond te staan als de business case voor duurzame ontwikkeling.
NGO’s willen graag hun krachten bundelen met die van bedrijven, waarbij meer nadruk ligt
op onderlinge overeenkomsten en/of dezelfde doelen bij verschillende maatschappelijke
kwesties. Op die manier kunnen doelen efficiënter bereikt worden. (Seters et al., 2005)
In Nederland groeit de invloed van NGO’s wat zich op verschillende manieren uit. Steeds
vaker onderhouden NGO’s onderlinge contacten om maatschappelijke vernieuwing op gang
te brengen. Ook worden netwerken en coalities van NGO´s gecreëerd. Hierdoor ontstaat ook
meer aandacht voor de nauwe verbinding tussen verschillende kwesties. (Seters et al., 2005)
Door globalisering hebben nationale regeringen terrein verloren ten opzichte van
internationale instanties en multinationale ondernemingen en heeft het ook het
internationale bedrijfsleven kwetsbaar gemaakt. NGO’s zijn de confrontatie aangegaan en
hebben nuttig gebruik kunnen maken van die kwetsbaarheid om op die manier hun
doelstellingen op de agenda te krijgen. (Seters et al., 2005)
NGO’s worden nog sterker door internationale contacten en samenwerkingsrelaties. Zo
dient IUCN NL als platform met vele leden, werkgroepen, commissies en netwerken. IUCN
NL is bijvoorbeeld aangesloten bij internationale commissies zoals CEESP, en maakt deel uit
van diverse nationale en internationale netwerken, bijvoorbeeld het MVO‐platform en GRI.
Netwerken tussen mensen uit diverse organisaties wordt belangrijker en zorgt voor een
steeds grotere invloed van maatschappelijke organisaties op internationale bedrijven. In die
netwerken wordt ook de Rode Lijst verspreid of als middel gebruikt in de communicatie. Alle
leden van IUCN NL bijvoorbeeld, krijgen de Rode Lijst die zij vervolgens weer onder de
aandacht kunnen brengen bij het brede publiek.
Tevens groeit het inzicht tussen NGO’s en bedrijven dat beide waardevolle informatie en
internationale contacten bezitten, maar ook dat die nog niet genoeg benut worden bij het
uitvoeren van eigen doelstellingen. Onderlinge relaties, zoals tussen IUCN NL en bedrijven,
moeten de mogelijkheid krijgen te versterken om zo voor beide de doelstellingen efficiënter
te kunnen bereiken. Stakeholderdialoog en rondetafelgesprekken zijn een belangrijk middel
om duidelijk te maken aan betrokkenen dat NGO’s en bedrijven niet per se tegenover elkaar
staan, maar juist moeten samenwerken. De Nederlandse overheid blijft het moeilijk vinden
hierbij aan te sluiten en blijft dus buiten beschouwing. (Seters et al., 2005)
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5. Bedrijven en biodiversiteit: een secundaire analyse
5.1 Inleiding
Veel mensen verdienen met biodiversiteit (een deel van) hun inkomen. Dit is het geval voor
onder andere sectoren als landbouw, visserij, natuurbeheer, voedingsmiddelenindustrie, en
recreatie & toerisme. Tevens wordt er geld verdiend door in deze sectoren te
investeren/beleggen.
IUCN NL heeft in 2008 in opdracht van het Ministerie van LNV een analyse gedaan onder het
Nederlandse bedrijfsleven over hoe het biodiversiteitbeleid leeft in de bedrijfsvoering. In dit
hoofdstuk zal ik een analyse geven van het rapport dat IUCN NL heeft gemaakt en een eigen
interpretatie geven van wat het rapport op dit moment betekent voor het bedrijfsleven,
maar ook wat het betekent voor de communicatie over de Rode Lijst.
In het uitgebreide rapport van IUCN NL is onder andere een analyse gemaakt van bewustzijn,
kennis en houding van bedrijven. In de koepelorganisatie MKB‐Nederland is geen onderzoek
gedaan, omdat zij van mening is dat biodiversiteit niet leeft bij de achterban en het is
daarom voor hun ook geen thema met hoge prioriteit (Holt et al., 2008).
Het programma wat is gebruikt voor de analyse onder het bedrijfsleven is Communicatie
Biodiversiteit Internationaal Overheidsbreed (comBIO). Het is een driejarig project met als
doel de interdepartementale biodiversiteitcommunicatie effectiever te maken en voor het
verbeteren van de rijksbrede samenwerking en afstemming op dit gebied. (Holt et al., 2008)
De vraag is of bedrijven duurzaam ondernemen ervaren als lastig of niet ? Aan de hand van
de doelgroepanalyse kan een communicatie‐opgave voor het rijksbiodiversiteitbeleid op
korte en lange termijn vastgesteld worden. Wat wordt er verwacht van het bedrijfsleven,
wat is de situatie op dit moment op het gebied van kennis en houding, en wat wordt er
verwacht van de biodiversiteitcommunicatie?
De doelgroepanalyse heeft de volgende opbouw:
- PAIR‐analyse: kort overzicht van de verschillende rollen, belangen, posities en acties.
- Korte termijn verwachtingen (zijn eerder in het verslag besproken) vanuit het
bestaande rijksbiodiversiteitbeleid en lange termijn streefbeeld.
- Nulsituatie van bewustzijn, kennis en houding.
- Communicatieopgave.
- Belangrijkste zenders.
Het hoofdstuk zal beginnen met de PAIR‐analyse, daarna met de kennis, bewustzijn en
houding van het bedrijfsleven, vervolgens zal de communicatie met het bedrijfsleven over de
Rode Lijst besproken worden, en het zal eindigen met een besluit.

5.2 PAIR‐analyse
PAIR‐analyse.
PAIR staat voor Positions, Actions, Interests, en Roles. Deze velden houden het volgende in:
‘Posities’ beschrijft de standpunten die door de actor aan anderen wordt verklaard. ‘Rollen’
gaat over het geheel aan activiteiten die bij elkaar passen. ‘Belangen’ worden door een actor
actief nagestreefd of verdedigd. ‘Acties’ gaat het om hoe een actor zich daadwerkelijk
gedraagt. (Holt et al., 2008)
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De verschillende helften van de PAIR‐matrix hebben een eigen betekenis en waarde. De
bovenste helft, posities en activiteiten, zijn als het ware zichtbaar voor de omgeving. Men
kan waarnemen waar een bedrijf precies voor staat en welke acties het daarbij uitvoert. In
samenwerkingsprocessen die soepel verlopen zijn posities en activiteiten goed afgestemd op
de belangen en rollen van de actoren. In samenwerkingsprocessen die erg lastig verlopen is
er sprake van positiespel, waarbij bepaalde standvastige posities worden ingenomen en van
daaruit acties op elkaar worden gelost of er ontstaat een stilte tussen beide. (Holt et al.,
2008)
De onderste helft, belangen en rollen: Vaak kunnen belangen door meer dan één positie
gediend worden, en kunnen rollen met meerdere acties ingevuld worden. Het zoeken naar
samenwerking heeft daarom een grotere kans op slagen als men zich focust op belangen en
rollen, en niet op ingenomen posities en bestaande acties. De ruimte voor samenwerking
kan men daarom vinden in de onderste helft. (Holt et al., 2008)
In de linker helft zijn de drijfveren van een actor te vinden, de redenen waarom een bedrijf
ook echt tot actie zou overgaan. Als een bepaald bedrijf iets van een ander bedrijf wil zal het
de posities (standpunten) en belangen van de ander moeten kennen. Het is het makkelijkst
om aan te sluiten bij de ingenomen positie(s), echter iets moeilijker, maar ook goed mogelijk
is door beter aan te sluiten bij de belangen van de andere partij. Vervolgens kan de positie
dan uiteindelijk veranderen. (Holt et al., 2008)
Ten slotte nog de rechter helft waar de rollen en acties aangeven wat de natuurlijke
gedragingen van een bedrijf zijn. Meestal bouwt een bedrijf hier ervaringen in op, en zijn er
infrastructuren en instituties die hierbij helpen. Een bedrijf zal niet snel anders handelen dan
buiten zijn natuurlijke acties, helemaal niet als dat niet hoort bij zijn natuurlijke rol. (Holt et
al., 2008)
Een volledig ingevulde PAIR‐matrix geeft in zijn geheel dus een beeld van de identiteit van
een actor. Wat vindt een actor belangrijk en wat voor gedrag kun je daaruit volgend van die
actor verwachten?
In Figuur 5 is met behulp van een PAIR‐matrix een streefbeeld voor het bedrijfsleven
opgezet. Echter is dit streefbeeld nog lang niet bereikt en zijn er nog veel punten om aan te
werken. De punten die naar mijn mening het belangrijkst zijn, en waar een goede
communicatie over de Rode Lijst van belang kan zijn, zijn dikgedrukt en zullen zo besproken
worden. Intuïtief denk ik dat die punten het belangrijkst zijn, omdat daar de meeste
problemen nog liggen en het meeste over gesproken wordt. Het algemene beeld van
bedrijven in 2008 is te zien in Figuur 6.
Figuur 5. Het streefbeeld voor bedrijven. (Holt et al., 2008)
Positie
-

-

-

Acties
Bewust van risico’s van verlies van
biodiversiteit en de kansen die
biodiversiteit biedt.
Goed geïnformeerd zijn over en gericht zijn
op behoud & duurzaam gebruik van
biodiversiteit.
Bewust zijn van eigen impact op de
biodiversiteit.
Overheid die bedrijven informeert,
handelingsmogelijkheden biedt en prikkels
geeft voor goed gedrag.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Eigen impact via ketens en diensten en
geminimaliseerd door bedrijfslocatie.
Biodiversiteitvriendelijk produceren.
Biodiversiteitvriendelijk consumeren.
Bedrijfsvoering waarin biodiversiteit
geïntegreerd is.
Deelnemen in het opstellen en uitwerken
van actieplannen.
Ontwikkelen en aangaan van publieksprivate
partnerships (PPPs)
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‐

‐
‐
‐

‐

Zeker zijn van eigen verantwoordelijkheid en
mogelijkheden voor behoud van
biodiversiteit.
Groot belang en waarde van biodiversiteit
en ecosysteemdiensten.
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen moet
mogelijk blijven, op kort en lange termijn.
Betalen voor biodiversiteit en compensatie
van het gebruik ervan is nodig om bedrijf en
economie in stand te houden.
Gebruik maken van (economische) kansen
die biodiversiteit biedt.

Belangen

‐

‐
‐
‐

Rol als producent: impact op biodiversiteit
via productketens en diensten verminderen
en vermindering van de impact op
biodiversiteit op bedrijfslocatie.
Rol als consument: biodiversiteitvriendelijk
consumeren.
Rol bij de realisatie van verduurzaming van
handelsketens.
Rol bij nationaal business and biodiversity
initiatief.
Rol bij planontwikkeling en uitvoering.

‐
Rollen

Positie
Bewust van risico’s van verlies van biodiversiteit en de kansen die biodiversiteit biedt.
Veel bedrijven zijn zich nog niet bewust (genoeg) van wat een ongezonde biodiverisiteit voor
gevolgen kan hebben voor het milieu, maar ook voor hen op korte en/of lange termijn.
Bewustwording is ten eerste nodig om verder te kunnen kijken naar de problemen binnen
het bedrijf en de daaruit volgende mogelijkheden. Ook de kansen die schuilen in een
gezonde biodiversiteit, van bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen, moeten duidelijk worden
voor bedrijven zodat zij kunnen blijven produceren en innoveren. De Rode Lijst is een handig
middel om de risico’s van biodiversiteitsverlies en de kansen die in biodiversiteit schuilen te
kunnen begrijpen. De Rode Lijst is namelijk een simpele meting van hoe de biodiversiteit er
voor staat.
Goed geïnformeerd zijn over en gericht zijn op behoud & duurzaam gebruik van
biodiversiteit.
Als er bewustwording is van de risico’s van biodiversiteitsverlies en de kansen die
biodiversiteit biedt wil dat nog niet zeggen dat een bedrijf weet hoe het daarmee om moet
gaan en hoe een bedrijf zich goed kan richten op het behoud en duurzaam gebruik van
biodiversiteit. IUCN NL moet ze daarbij helpen en kan de Rode Lijst daarbij gebruiken door
aan te geven waar zij kunnen bijdragen aan het behoud en duurzaam gebruik van bepaalde
soorten. IUCN NL zal actief langs bedrijven moeten gaan voor het informeren over behoud &
duurzaam gebruik van biodiversiteit en ze helpen waar nodig. Ook is het een mogelijkheid
om bijvoorbeeld een symposium te houden voor bedrijven om informatie hierover te
verschaffen.
Bewust zijn van eigen impact op de biodiversiteit.
Veel bedrijven hebben geen idee wat de gevolgen zijn voor biodiversiteit door hun eigen
bedrijf. Soms zullen ze misschien niet eens weten dat ze een negatieve impact op
biodiversiteit hebben, en de andere keer zullen ze de ernst er niet van inzien. Ook hiervan
bewust worden is belangrijk om te kunnen werken aan het gericht werken op het behoud en
duurzaam gebruik van biodiversiteit.
Bijvoorbeeld, pensioengelden en inkomen dat mensen overhouden, wordt belegd of
gespaard. Dit zijn zeer grote bedragen die door banken, pensioenfondsen, en verzekeraars
geïnvesteerd worden in wel of niet biodiversiteitvriendelijke bestemmingen. Deze
investeringen kunnen zorgen voor veel schade, maar ook juist gebruikt worden voor het
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behoud van biodiversiteit of biodiversiteitwaarde creëren, bijvoorbeeld door investeringen
in biodiversiteitvriendelijke energie of landbouw. (Biodiversiteit.nl)
De Rode Lijst kan bedrijven helpen aan te geven op welke punten, dus op welke dier‐ en
plantensoorten, zij precies een negatieve impact uitoefenen en hoe belangrijk het is voor
meerdere bedreigde soorten dat er echt iets verandert.
Acties
Eigen impact via ketens en diensten en geminimaliseerd door bedrijfslocatie.
Een bedrijfslocatie kan een grote impact hebben op biodiversiteit in het betreffende gebied.
Is het een groot bedrijf, gebruikt het veel grondstoffen om zich heen, scheidt het schadelijke
stoffen af, is het een gevaarlijke omgeving voor dieren? Een aantal redenen waarom de
bedrijfslocatie een belangrijk punt is voor de biodiversiteit in een bepaald gebied. Als een
bedrijf wordt geplaatst in een gebied waar veel planten‐ en diersoorten zitten is de impact
ook groter dan in een gebied waar weinig soorten leven. Het zou daarom verstandig zijn
voor bedrijven om bijvoorbeeld met IUCN NL te bespreken, met behulp van de Rode Lijst, of
een bedrijf staat of wil gaan bouwen in een gebied dat wel of niet rijk is aan biodiversiteit.
Biodiversiteitvriendelijk produceren.
Om beter om te kunnen gaan met het milieu en het biodiversiteitsverlies terug te dringen of
in ieder geval te minimaliseren zullen bedrijven in de toekomst biodiversiteitvriendelijk
moeten gaan produceren. Niet alle bedrijven zullen dit alleen kunnen en hebben hulp nodig.
Er kan bijvoorbeeld een ecologie afdeling opgezet worden die zich gericht bezig houdt met
hoe het bedrijf biodiversiteitvriendelijk kan produceren en kan blijven vernieuwen op dat
gebied. Ook kan er een andere instantie ingeschakeld worden die gespecialiseerd is in hoe er
biodiversiteitvriendelijk geproduceerd kan worden. Dit zou bijvoorbeeld een NGO als IUCN
NL kunnen zijn. Dat betekent dat IUCNL NL goed en duidelijk moet kunnen communiceren
naar het bedrijfsleven toe en de Rode Lijst kan hierbij als middel worden gebruikt om
bijvoorbeeld te kijken op welke soorten het bedrijf van invloed is en op welke manieren er
met de desbetreffende soort(en) beter omgegaan kan worden.
Grondstoffen voor eten en drinken worden geleverd door biodiversiteit. Biodiversiteit biedt
ook kansen om nieuwe producten te ontwikkelen, zoals vleesvervangers op plantaardig eiwit
(Biodiversiteit.nl). Een verantwoorde grondstoffenwinning en productie zijn belangrijk voor
het behoud van de onmisbare functies van biodiversiteit, zoals overbevissing voorkomen.
Maar ook om te voorkomen dat samen met biodiversiteit andere functies verloren gaan,
zoals door de kap van het tropische regenwoud voor de sojaverbouwing.
Biodiversiteitvriendelijk consumeren.
Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar eigenlijk ook voor de consument. Ook een bedrijf
draagt bij aan verbetering van de biodiversiteit door biodiversiteitvriendelijk te consumeren.
Voor bedrijven kan dit ook op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld natuurlijke
hulpbronnen gebruiken op een duurzame manier en grondstoffen niet te consumeren uit
gebieden waar deze uitgeput raken. Daarnaast kan het bedrijf bijvoorbeeld elektriciteit
gebruiken uit hernieuwbare bronnen, schonere en stillere voertuigen gebruiken, en
materialen gebruiken die biodiversiteitvriendelijker zijn.
Ook binnen het bedrijf zelf kan er meer biodiversiteitvriendelijk geconsumeerd worden.
Kantines in bedrijven bijvoorbeeld zouden hun producten kunnen aanpassen die
biodiversiteitvriendelijker zijn door bijvoorbeeld vaker vleesvervangers te gebruiken en
Fairtrade producten.
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Steenkool, olie en gas zijn de belangrijkste grondstoffen die biodiversiteit voor onze
energievoorziening heeft geleverd. Daarnaast is biodiversiteit ook belangrijk voor onze
huidige energievoorziening door het leveren van biomassa en misschien in de toekomst wel
door middel van algen (Biodiversiteit.nl). Het verkrijgen en transport van steenkool, olie en
gas zorgen vaak voor grote schade aan de biodiversiteit lokaal en/of regionaal.
Klimaatverandering wordt onder andere veroorzaakt door energiegebruik uit fossiele
brandstoffen (Biodiversiteit.nl). Dit is een belangrijke oorzaak voor biodiversiteitverlies
wereldwijd. Dit is te zien in de Rode Lijst door steeeds meerdere soorten die zijn
geklassificeerd voor op de Rode Lijst.
Niet alleen de consument, maar ook bedrijven moeten bewust gemaakt worden van eigen
energieverbruik en welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en mogelijke
innovaties. IUCN NL zou bedrijven kunnen wijzen hoe zij een lager energieverbruik kunnen
realiseren binnen het bedrijf, maar ook door producten te ontwikkelen met een laag
energieverbuik.
Bedrijfsvoering waarin biodiversiteit geïntegreerd is.
Er verandert natuurlijk niks zonder dat biodiversiteit ook daadwerkelijk in de bedrijfsvoering
geïntegreerd is en naar gehandeld wordt. Iedereen in het bedrijf, op alle afdelingen, moet
bewust bezig zijn met het begrip biodiversiteit en werken op een biodiversiteitvriendelijke
manier. Als biodiversiteit niet in de gehele bedrijfsvoering is geïntegreerd zal dat weinig tot
geen verschil uitmaken ter verbetering van de biodiversiteit. Ook de Rode Lijst is nuttig te
betrekken bij deze integratie, omdat het een graadmeter is voor de stand van de
biodiversiteit. Het is een makkelijk te begrijpen middel om besef te krijgen voor hoe het
ervoor staat met de biodiversiteit. Tevens kan men zich door de Rode Lijst misschien beter
een beeld vormen van waar die biodiversiteit nou allemaal voor staat en welke planten‐ en
diersoorten er geholpen kunnen worden als er een biodiversiteitvriendelijke bedrijfsvoering
is.
Belangen
Groot belang en waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.
Biodiversiteit is overal en een omgeving met verschillende planten‐ en diersoorten is fijner
om in te leven. Een gezonde natuur is de bron van onze levensbehoeften. Biodiversiteit
levert bijvoorbeeld nutriënten die van belang zijn voor de bodemvruchtbaarheid en
grondstoffen voor de voedselproductie, maar ook producten als medicijnen, papier en
karton, brandstoffen, bouwmaterialen, en genetische bronnen (Biodiversiteit.nl).
Biodiversiteit zorgt voor een gezonde en stabiele omgeving. Het stabiliseert het klimaat en
vormt een buffer bij extreme weersomstandigheden zoals en droogte en overstromingen.
Ook draagt biodiversiteit bij aan waterzuivering en waterberging. (Biodiversiteit.nl) Tevens
levert biodiversiteit inspirerende voorbeelden voor technologische ontwikkeling. Met
andere woorden: biodiversiteit brengt grote belangen en waardes met zich mee en daarom
moeten onder andere bedrijven zorgdragen voor een gezonde en stabiele omgeving die ook
nog eens vele ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Aan de hand van bijvoorbeeld de Rode Lijst
kunnen bedrijven dan zien of de biodiversiteit voor‐ of achteruit gaat en of die stabiel blijft.
Bedrijven hebben dus een groot belang bij een stabiele omgeving en de andere producten
en ecosysteemdiensten die biodiversiteit levert. Zonder een gezonde biodiversiteit en goede
ecosysteemdiensten loopt een bedrijf op korte of lange termijn het gevaar niet meer te
kunnen produceren. Het verlies van biodiversiteit op de aarde is daarom een bedrijfsrisico.
Daarnaast betekent het verlies van biodiversiteit verloren kansen voor nieuwe technologie
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en nieuwe producten en diensten. En vica versa: behoud en duurzaam gebruik van
biodiversiteit zorgt voor kansen voor het bedrijfsleven.
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen moet mogelijk blijven, op kort en lange termijn.
Dit is belangrijk voor het kunnen blijven bestaan van bedrijven in vele sectoren die direct
afhankelijk zijn van die natuurlijke hulpbronnen. Als natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken
kunnen bedrijven niet meer produceren en raken ze failliet. Wat ook inhoudt dat die impact
doorvloeit naar bedrijven die de geproduceerde producten verkopen. Het is dus van belang
dat niet alleen nu, maar ook voor later dat natuurlijke hulpbronnen gebruikt moeten kunnen
worden. Het bedrijfsleven is dus, direct en indirect, afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen,
en dus van biodiversiteit op korte en lange termijn.
Gebruik maken van (economische) kansen die biodiversiteit biedt
Biodiversiteit biedt ook kansen die economisch gezien een stuk voordeliger zullen zijn, de
biodiversiteit verbeteren, en het imago van een bedrijf verbetert. Het imago van een bedrijf
is erg belangrijk voor de prestaties, dus als een bedrijf bekend staat als
biodiversiteitvriendelijk zal het bedrijf het tegenwoordig vaak beter doen dan bedrijven die
biodiversiteitonvriendelijk te werk gaan.
Kansen liggen in de verschillende sectoren op verschillende plekken. Voor bijvoorbeeld het
vliegvervoer is een innovatie het gebruik van algen voor de opwekking van energie
(Biodiversiteit.nl). Maar ook het beschikbaar maken van duurzame vormen van vervoer
(ontwikkeling van vervoersalternatieven en duurzame vervoermiddelen) en de ontwikkeling
van biodiversiteitvriendelijke (nieuwe en bestaande) infrastructuur.
Op het gebied van energie gebruiken hebben de belangrijkste handelingsperspectieven
betrekking op wijzigingen in consumptie (duurzamere/bewustere aankoop van
energieverbruikende producten), het bewust maken van de burger van het eigen
energieverbruik en de mogelijkheden energie te besparen, en technische innovatie
(ontwikkeling van producten met een laag energieverbruik).
Vooral de CO2 uitstoot moet verminderd worden in de energiesector. Inmiddels worden er
extra investeringen in de energiesector gedaan om de CO2 uitstoot te verminderen.
Daarnaast worden er markten gecreëerd voor ecosysteemdiensten zoals CO2 en water,
wordt behoud en herstel van biodiversiteit gesteund en in innovatie en onderzoek
geïnvesteerd. Daarbij komt dat door te investeren in nieuwe projecten en innovaties ter
verbetering van biodiversiteit weer nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor het
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, maar ook weer meer werkgelegenheid.
(Biodiversiteit.nl)
Rol
De belangrijkste rollen komen voort uit het voorgaande wat besproken is, zie figuur 5.
Figuur 6. Het algemene beeld van het bedrijfsleven in 2008. (Holt et al., 2008)
Positie
‐

‐
‐

Acties
Nog weinig kennis over begrip van
(functionele) biodiversiteit, maar vooral
bekend met de flora‐ en fauna wetgeving.
Biodiversiteit wordt nog niet echt
beschouwd als belangrijk onderwerp.
Bijdrage van bedrijven aan het
biodiversiteitbeleid en verwachtingen zijn
weinig bekend.

‐

‐
‐
‐

Aandacht voor het thema milieu door
algemene milieumaatregelen en via
milieuvergunningverlening.
In bedrijfsvoering weinig aandacht voor
biodiversiteit.
Kleine groep van koplopers deed een oproep
aan de overheid via Leaders for Nature.
Bedrijven die wel op de hoogte zijn van
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‐
‐

‐
‐
‐

‐

Overheid informeert en ondersteunt niet.
De risico’s van biodiversiteitverlies en
kansen die het biedt zijn weinig of niet
zichtbaar.
Weinig voordeel om koploper te zijn.
Mogelijkheid tot gebruik van biodiversiteit
en ecosysteemdiensten.
Het gebruik van biodiversiteit of
ecosysteemdiensten brengt geen of weinig
kosten met zich mee.
Geen of weinig compensatie voor het
gebruik van biodiversiteit of
ecosysteemdiensten.

Belangen

‐

‐

‐
‐

biodiversiteitbeleid weten geen of weinig
handelingsperspectieven uit te voeren.
Gebruik van agrobiodiversiteit.

Rol als producent: verminderen van impact
op biodiversiteit via productketens en
diensten en verminderen van impact op
biodiversiteit op bedrijfslocatie.
Rol als consument: biodiversiteit vriendelijk
consumeren.
Rol bij planontwikkeling en uitvoering.

Rollen

Uit figuur 6 blijkt dat er nog veel is om aan te werken en het Nederlandse bedrijfsleven ook
nog lang niet op het gewenste punt is. Uit onderzoek is gekomen dat minder dan één vijfde
van de honderd grootste bedrijven wereldwijd biodiversiteit ziet als een belangrijk
strategisch thema (Taskforcebiodiversiteit).
Ook leeft de Rode Lijst nog te weinig of helemaal niet bij bedrijven, terwijl de Rode Lijst een
heel makkelijk middel is om de biodiversiteit in Nederland, Europa of wereldwijd bij te
houden. Dit betekent dat de communicatie over de Rode Lijst moet verbeteren en het besef
moet komen dat de Rode Lijst van belang is, zodat er meer wordt stil gestaan bij de
consequenties van de achteruitgang van biodiversiteit. In de communicatie over de Rode
Lijst moet men het gemak gaan inzien van die lijst als hulpmiddel bij een
biodiversiteitvriendelijkere bedrijfsvoering.
Al de genoemde punten bij positie in figuur 6 zijn op dit moment belangrijk om aan te
werken. Dit zijn juist de knelpunten die verholpen moeten worden in het bedrijfsleven om
biodiversiteitsverlies te kunnen verminderen. Bij acties moet er vooral gewerkt worden aan
de punten: ‘in bedrijfsvoering weinig aandacht voor biodiversiteit’ en ‘bedrijven die wel op
de hoogte zijn van biodiversiteitbeleid weten geen of weinig handelingsperspectieven uit te
voeren’. De genoemde belangen zijn allen belangrijk om mee aan de slag te gaan als men
wat wil veranderen. Bedrijven blijven werken juist voor die belangen die ze in het werk zien.
De drie genoemde rollen zijn ook alle drie belangrijk. Door ook juist die rol bij
planontwikkeling en uitvoering kan er wat gedaan worden binnen het bedrijf.

5.3 Kennis en houding van het bedrijfsleven
Streefbeeld op lange termijn.
Zoals gezegd speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol bij het beheer en duurzaam gebruik
van natuurlijke hulpbronnen. Inmiddels hebben bedrijven de impact die zij hebben op
biodiversiteit in kaart gebracht en acties ondernomen zodat die impact voorkomen wordt
dan wel geminimaliseerd en gecompenseerd. (Holt et al., 2008)
Grotere bedrijven waren een voortrekker in het proces om de impact van internationale
handel op de wereldwijde biodiversiteit en ecosysteemdiensten te voorkomen, verminderen
of eventueel te compenseren. Via multistakeholder initiatieven zijn er hierover
internationale afspraken gemaakt, zoals internationale Round Tables. Biodiversiteit is bij vele
bedrijven geïntegreerd in de bedrijfsvoering – hun MVO strategie en strategisch beleid – en
wanneer sprake is van nieuwe productielocaties wordt het begrip biodiversiteit in het kader
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van milieueffectrapportage geheel meegenomen. Echter zijn er een aantal internationaal
aangewezen gebieden waar geen nieuwe economische activiteiten ontwikkeld worden, de
zogenaamde no‐go areas, zoals bijvoorbeeld meerdere bosreservaten in Ghana en India. Dit
zijn op internationaal geaccepteerde criteria gebaseerde aangewezen gebieden. (Holt et al.,
2008)
Op iedere productielocatie hebben veel bedrijven een biodiversiteitactieplan gemaakt, in
samenwerking met lokale stakeholders, die de impact op biodiversiteit voorkomen en
versterken waar dat mogelijk is. Bedrijventerreinen vormen een belangrijk leefgebied voor
dier‐ en plantensoorten en een belangrijke doorgang in ecologische netwerken. Bedrijven
zijn bewust van het feit dat biodiversiteit kansen biedt in de vorm van biotrade –
marktonderzoek en analyse voor bio‐energie projecten (biomassa, biobrandstof, groene
elektriciteit) (Biotrade) – en innovatie wat betreft biodiversiteitvriendelijke technieken.
Biodiversiteit is dan ook een hoge prioriteit van Economische Zaken. (Holt et al., 2008)
Nulsituatie kennis en houding.
Het is noodzakelijk dat het bedrijfsleven betrokken is om (inter)nationale biodiversiteit
doelstellingen te halen. Echter is er maar een klein deel binnen het bedrijfsleven zich bewust
van hun relatie, eventueel via de keten, met biodiversiteit. Hiervoor zijn de redenen onder
andere dat: (Holt et al., 2008)
‐ Bedrijven vaak niet doordenken in de keten: waar zijn ze afhankelijk wat betreft
natuurlijke hulpbronnen?
‐ Klimaat en energie vaak gezien worden als ‘tastbare’ onderwerpen en
biodiversiteitsverlies voor velen nauwelijks zichtbaar en meetbaar is. Hierdoor
ontstaan uitspraken als ‘dit verlies moet toch kunnen’ en ‘het uitsterven van soorten
is niet erg’. Bovendien is de bestaanstijd van een bedrijf over het algemeen korter
dan het tijdsbestek waarover de effecten van biodiversiteitsverlies en het verdwijnen
van ecosysteemdiensten zich uiten. Risico’s van biodiversiteitsverlies zijn daarom niet
direct zichtbaar voor bedrijven.
Jammer genoeg is het biodiversiteitbeleid, zoals het Convention on Biological Diversity (CBD),
bij weinig bedrijven bekend, laat staan het besef dat de overheid op dit gebied een bijdrage
wenst. Middelen om te bepalen wat de impact op biodiversiteit is van bedrijven zijn vaak
ingewikkeld en zullen vaak niet bij hen bekend zijn. Daar waar biodiversiteitbeleid en de
impact wel bekend is, hebben bedrijven vaak moeilijkheden met het handelingsperspectief:
Wat kan er gedaan worden om de negatieve invloeden te verminderen of een positieve
invloed uit te oefenen? (Holt et al., 2008)
In het bedrijfsleven wordt er vooral een link gelegd met het biodiversiteitbeleid via de Flora‐
en Faunawetgeving. De Flora‐ en Faunawetgeving wordt vaak beschouwd als storend. In
bredere zin wordt er aandacht geschonken aan het thema milieu via
milieuvergunningverlening, met beperkingen aangaande het lozen van afvalwater en
emissies etc. Veel algemene milieumaatregelen zijn in het belang van het behoud van
biodiversiteit, maar de meerwaarde van een invalshoek biodiversiteit is in het bedrijfsleven
vaak nog onduidelijk. Tot nu toe wordt er vooral op vrijwillige basis energie gestoken in
biodiversiteit. (Holt et al., 2008)
Kennis en wet‐ en regelgeving betreffende functionele biodiversiteit dat gericht is op het
bedrijfsleven ontbreekt en daardoor wordt biodiversiteit niet echt als belangrijk beschouwd.
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Biodiversiteit wordt door bedrijven als lagere prioriteit gezien dan de ‘gebruikelijke’
milieuthema’s. (Holt et al., 2008)
In interviews met bedrijven werd gevraagd waarom zij over het algemeen weinig aandacht
aan biodiversiteit besteden en daaruit kwam het volgende (Holt et al., 2008):
‐ ‘De consument vraagt er niet om en betaalt er niet voor’.
‐ ‘Het is niet haalbaar om aandacht te besteden aan biodiversiteit, omdat de
concurrentiepositie van het bedrijf dan verzwakt’.
‐ ‘Er is constante spanning tussen economie en ecologie, waarbij aandacht voor het
economische welzijn de boventoon voert’.
‐ ‘Het is niet zo belangrijk om goed voor de natuurlijke hulpbronnen te zorgen. Als ze
uitgeput zijn in het ene gebied, dan staat een andere leverancier wel weer op’.
‐ ‘De overheid informeert niet, faciliteert niet en geeft geen incentives voor goed
gedrag.’
‐ ‘Mensen in het land ‘doen’ niet aan biodiversiteit, overheid ‘doet’ het niet, waarom
zou het bedrijfsleven dan wel aandacht aan biodiversiteit besteden’.
‐ ‘Bedrijven die nu hun nek uitsteken hebben behoefte aan erkenning van hun
inspanningen. Eigenlijk heb je er nu vooral last van om een voorloper op het gebied
van biodiversiteit te zijn en hierover te communiceren. NGO’s duiken er bovenop en
beginnen met kritiseren’.
‐ ‘Veel bedrijven hebben niets te maken met biodiversiteit, want zij zijn niet actief in
een natuurgebied’.
Het merendeel van het bedrijfsleven dat amper actief bezig is met biodiversiteit staat
tegenover een kleine groep koplopers met de wil om meer aan het werk te gaan met
biodiversiteit. Dit zijn vooral de bedrijven die meer impact kunnen creëren door hun grootte,
een grotere invloed kunnen uitoefenen in de keten, kwetsbaarder zijn wat betreft reputatie
en ook regelmatig aangesproken worden op de verantwoordelijkheid die zij hebben in de
keten. Een deel van die groep, aangesloten bij het Leaders for Nature initiatief, heeft dan
ook een oproep gedaan aan de overheid. In december 2006 heeft Leaders for Nature een
oproep ingewijd waarbij 81 leiders uit het Nederlandse bedrijfsleven aan de politiek vragen
voor meer aandacht aan de natuurlijke hulpbronnen door het schrijven van een open brief.
(Holt et al., 2008)

5.4 De communicatie met het bedrijfsleven over de Rode Lijst
Communicatie
Zoals eerder gezegd richten diverse NGO’s, zoals IUCN NL en WNF, zich actief op het
motiveren, begeleiden en betrekken van bedrijven bij het behoud, duurzaam gebruik en een
eerlijke verdeling van de opbrengsten van biodiversiteit. Het blijkt uit interviews dat die inzet
niet door de overheid wordt gecoördineerd. NGO’s zijn vooral bezig met de significante,
negatieve invloed die productketens hebben op biodiversiteit. (Holt et al., 2008)
Daarnaast blijkt uit interviews dat een select aantal internationale bedrijven voorlopen wat
betreft actieve betrokkenheid op het gebied van biodiversiteit en kennis van de Rode Lijst.
Een groot gedeelte van het bedrijfsleven wordt door initiatieven vanuit NGO’s, waaronder
dus IUCNL NL, echter niet bereikt. Dit geldt vooral voor sectoren die minder bekend staan
als veroorzaker van biodiversiteitsverlies. Dit wordt benadrukt doordat VNO‐NCW (grootste
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ondernemingsorganisatie van Nederland) en MKB Nederland (nog) niet actief zijn op de
doelgroepenanalyse rijksbiodiversiteitbeleid. (Holt et al., 2008)
Uit het beleid van IUCN NL komen bepaalde verwachtingen naar voren wat betreft
biodiversiteit en bedrijfsleven. Of die verwachtingen worden opgenomen door het
bedrijfsleven is echter nog de vraag. Het volgende is gebleken:
‐ “Biodiversiteit moet niet als een zelfstandig onderwerp worden gepresenteerd, maar
worden geïntegreerd in het brede scala van duurzaamheidvraagstukken (inbedden in
MVO)”.
‐ “Er moet een brug worden geslagen tussen de abstracte doelen die nu weinig houvast
bieden aan de ene kant en de pragmatische benadering van bedrijven aan de andere
kant. Daartussen zit een handelingsperspectief: duurzaam gebruik, duurzame productie”.
‐ “De kansen met betrekking tot biodiversiteit en het gebruik van de Rode Lijst moeten
inzichtelijker worden gemaakt. Wellicht inspelen op relevante issues van biodiversiteit op
sectorspecifiek niveau (zoals genetisch materiaal, reproduceerbare natuurlijke
hulpbronnen)”.
‐ “Communicatie over biodiversiteit en de Rode Lijst slaan niet aan; een referentie naar
natuurlijke hulpbronnen is duidelijker. Zo wordt een bedrijf vanuit bedrijfskundige hoek
aangepakt”.
Communicatieopgave
In het algemeen kan er gezegd worden dat het thema biodiversiteit en het begrip de Rode
Lijst onvoldoende leven in het bedrijfsleven, met uitzondering van een aantal koplopers.
Twee hoofdredenen kunnen hiervoor gegeven worden. De eerste reden is dat bedrijven
biodiversiteit niet associëren met de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen,
economische belangen en, op lange termijn, het blijven bestaan van het bedrijf, maar met
juridische bescherming van zeldzame soorten. Daardoor worden de problemen rondom het
thema en de inzet van het biodiversiteitbeleid slecht begrepen. Gezegd kan dus worden dat
er een imago‐ of begripsprobleem is. (Holt et al., 2008)
De tweede reden is dat de meeste bedrijven geen concreet verband leggen tussen eigen
handelen en biodiversiteit en wat de Rode Lijst daarbij betekent. Voor sectoren die direct
een invloed hebben op de biodiversiteit of rechtstreeks afhankelijk zijn van ecosystemen die
goed functioneren, zoals de agrarische sector, bosbouw, visserij etc., is het makkelijker te
zien dat goede zorg voor biodiversiteit belangrijk is voor het functioneren van het eigen
bedrijf. Echter is het voor veel bedrijven niet makkelijk om algemene maatschappelijke zorg
voor biodiversiteit, en de kansen die biodiversiteit biedt, te vertalen naar het concrete
functioneren van het eigen bedrijf. Wat zij missen is een uitwerking van algemene
beleidsdoelen naar hun eigen bedrijfsdoelen en de concrete vertaling naar activiteiten die
uitgevoerd en nagelaten zouden moeten worden. Wat kan helpen is een actievere
benadering bij beleidsformulering, ‐uitwerking en ‐uitvoering. (Holt et al., 2008)
In deze situatie past een algemene communicatiestrategie voor onder andere IUCN NL die
het bedrijfsleven aanspreekt langs drie wegen (Holt et al., 2008):
‐ Algemene weg voor het opzetten van een agenda en bewustwording van het gehele
thema biodiversiteit met als kernbegrip natuurlijke hulpbronnen.
‐ Een spoor van voorbeelden, zodat goede praktijken en nichemarkten zich kunnen
ontwikkelen.
‐ Een verbindende weg waarin voorwaarden worden gecreëerd en vastgezet om de
nieuwe toepassing aan te houden in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden
en structuren.
52

‐
‐
‐
‐

‐

Belangrijkste zenders
Rijksoverheid
Regionale overheden
Maatschappelijke organisaties (onder andere NGO’s)
MVO Nederland: kan bepaalde kwesties en handelingsperspectieven onder de
aandacht brengen en heeft brancheafspraken gemaakt met verschillende sectoren
(Holt et al., 2008).
VNO‐NCW

5.6 Besluit
In de communicatieopgave vanuit IUCNL NL naar het bedrijfsleven toe over biodiversiteit en
de Rode Lijst gaat het eigenlijk om vier soorten opgaven. Ten eerste is er begripsbekendheid
van biodiversiteit en de Rode Lijst nodig. Communicatie heeft als doel dat deze begrippen
meer zichtbaar worden, en dat de bekendheid en het maatschappelijk bewustzijn van
biodiversiteit & natuurlijke hulpbronnen en de Rode Lijst vergroten. In deze boodschap zou
IUCN NL verschillende accenten aan kunnen brengen en inzetten op (Biodiversiteit.nl):
‐ bekendheid en begrip van biodiversiteit vergroten.
‐ bevorderen dat biodiversiteit leeft in de maatschappij en de noodzakelijkheid hiervan
wordt ingezien.
‐ bewustzijn van maatschappelijk perspectief en kansen vergroten.
Ten tweede is er de bewustwording en activering voor biodiversiteit (en de Rode Lijst). Het is
een stap verder in de communicatie en IUCNL NL wil met haar boodschap ook bijdragen aan
die bewustwording en activering van bedrijven wat betreft biodiversiteit. Die boodschap kan
bijvoorbeeld weer bestaan uit de volgende elementen (Biodiversiteit.nl):
‐ bedrijfsleven bewustmaken van de relatie van eigen handelen met biodiversiteit en
de specifieke belangen en kansen die biodiversiteit hen biedt. Voor bedrijven wordt
het daardoor duidelijk dat biodiversiteit ook met hen te maken heeft.
‐ activering van bedrijven dat zij zich inzetten en bijdragen voor biodiversiteit.
‐ laten zien dat werken aan biodiversiteit loont.
De derde opgave is het stimuleren van vernieuwing voor biodiversiteit (met behulp van de
Rode Lijst). Het gaat er hierbij om door het met communicatie stimuleren en ondersteunen
van vernieuwing en innovatie voor biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Dit kan op
verschillende manieren (Biodiversiteit.nl):
‐ koplopers stimuleren om te starten met vernieuwing en innovatie voor biodiversiteit
en het bevorderen in de ontwikkeling daarin. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een
bedrijvenstimuleringsprogramma.
‐ betrokkenheid verbreden binnen het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door het
verspreiden van goede praktijkvoorbeelden.
‐ Stimuleren van massale aanneming van (bewezen) handelingsalternatieven
(producten, diensten, methoden) voor biodiversiteit. Dit kan bijvoorbeeld door
reclamecampagnes of door keurmerken in te voeren.
De vierde stap in de communicatieopgave is laten zien wat je zelf doet. Geloofwaardigheid
en inspiratie zijn in de communicatie erg belangrijk. Het kan dus van belang zijn dat IUCN NL
zijn eigen inzet voor biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen goed laat zien en daarin ook
de communicatie over de Rode Lijst betrekt. Hierin spelen twee aspecten een rol:
‐ Je eigen rol duidelijk in beeld zetten, maar ook de beleidsinzet en resultaten.
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‐

laten zien dat je zelf doet wat je van anderen verwacht (voortrekkersrol,
betrouwbare partner).

Als IUCN NL zijnde is het natuurlijke mogelijk om zelf de afzender te zijn om bedrijven te
bereiken of er kan worden aangesloten bij een andere zender. Tevens zijn er in de praktijk
meerdere manieren om communicatie over biodiversiteit ‘mee te koppelen’ met
communicatie over andere thema’s en vica versa, omdat biodiversiteit met vele andere
thema’s zoals klimaatverandering, watermanagement, MVO etc, een nauwe relatie heeft. In
het figuur 7 is te zien waar bedrijven hun informatie vandaan halen en wie belangrijke
zenders zijn over biodiversiteit en duurzaamheid. (Biodiversiteit.nl)
Figuur 7. Waar bedrijven hun informatie vandaan halen en diverse zenders. (Biodiversiteit)
Waar halen bedrijven hun informatie vandaan?

Informatiekanalan
‐
‐
‐
‐
‐
‐

TV
Persoonlijke
contacten
Bedrijvennetwerken
Schriftelijke media:
krant, vakblad, etc.
Internet (netwerken,
platformen)
Congressen,
conferenties

Organisaties
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

VNO/NCW
MKB Nederland
Brancheorganisaties
Bedrijfsschappen
Productschappen
Regionale bedrijfskringen
Werknemersorganisaties
(vakbonden)
Inkooporganisaties
Rijksoverheid
Kamers van Koophandel
Universiteiten
...

‐
‐

‐

‐
‐
‐

Wat zijn belangrijke
biodiversiteitszenders
Rijksoverheid:
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Regionale
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waterschappen
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‐
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Rijksoverheid:
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inkopen)
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GRI
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HIVOS, Cordaid,
Human Right
Watch, Amnesty
International etc.
ILO
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MVO Nederland
...

In het rapport van IUCN NL wordt het gebruik van de Rode Lijst niet genoemd, maar IUCN NL
gebruikt deze lijst wel degelijk in de communicatie naar het bedrijfsleven toe. Ook op dit
moment is de Rode Lijst weer in het nieuws geweest om aan te geven dat het nog steeds
slecht gaat met de biodiversiteit, maar dat er ook wel weer vooruitgang is geboekt bij
bepaalde planten‐ en diersoorten (rtlnieuws).
Uit interviews in het Nederlandse bedrijfsleven blijkt dat lang niet iedereen weet wat de
Rode Lijst inhoudt en waar het voor staat (Simons, 2010). Zoals gezegd, is het een makkelijk
te begrijpen en gebruiken middel om aan te geven hoe het ervoor staat met de biodiversiteit
op aarde (of in Europa en Nederland). Echter moet het bewustzijn van de Rode Lijst wel
verbeteren en IUCN NL probeert dit dan ook te communiceren naar bedrijven toe. Zij
moeten het besef krijgen dat de Rode Lijst aangeeft of er verbetering of verslechtering zit in
de biodiversiteit op aarde, en daarbij dat zij bijdragen aan verandering daarin. Bedrijven
moeten dan ook gaan inzien dat het een middel is om te zien dat duurzaam ondernemen
positieve effecten heeft op de biodiversiteit. Het is het resultaat waaraan bedrijven kunnen
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aflezen op welke vlakken er vooruitgang is geboekt in biodiversiteit en waar achteruitgang,
en of het biodiversiteitvriendelijker werken zijn vruchten heeft afgeworpen.
Vooral bedrijven in sectoren met dieren en/of planten, zoals de vleessector, visserij, en
boomkwekerij, zullen eronder lijden als bepaalde soorten op de Rode Lijst komen te staan.
De klassering van een diersoort of plantensoort op de Rode Lijst kan voor vele bedrijven hele
vervelende gevolgen hebben. Die desbetreffende soort zal bijvoorbeeld uit schappen
worden gehaald van onder andere supermarktketens, worden beschermd, en veel minder
worden verkocht. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de omzet van meerdere bedrijven.
De klassering van de paling zorgde bijvoorbeeld voor het sluiten van een aantal
vishandelaren en palingkwekerijen. Bedrijven in zulke sectoren zullen veel meer kennis
hebben van wat de Rode Lijst inhoudt, maar alleen zij zijn niet genoeg. Ook bedrijven in alle
andere sectoren, banken, verzekeraars, autoindustrie, noem maar op, moeten meer besef
hebben van de Rode Lijst zodat ze kunnen proberen te voorkomen dat er meer dier‐ en
plantensoorten een klassering krijgen op de Rode Lijst.
In het vorige hoofdstuk is de relatie tussen NGO’s en bedrijven behandeld. NGO’s en
bedrijven kunnen veel voor elkaar betekenen en er kan veel bereikt worden als zij
samenwerken. Ook tussen IUCN NL als NGO en bedrijven kan veel kennis over biodiversiteit
en de Rode Lijst worden gecommuniceerd. IUCN NL moet goed (blijven) communiceren naar
bedrijven toe, zodat biodiversiteit onderdeel gaat worden van hun bedrijfsvoering en/of om
de bedrijfsvoering nog biodiversiteitvriendelijker te maken. De Rode Lijst moet daarbij ook
een begrepen begrip zijn.
Om maatschappelijke doelgroepen te gaan laten werken voor biodiversiteit is het belangrijk
om in de communicatie aan te sluiten bij het handelen van deze doelgroepen.
Handelingspraktijken zijn een goede manier voor die activerende communicatie. Hiermee
worden verzamelingen van handelingen en gedragingen bedoeld die belangrijk zijn voor
biodiversiteit (Biodiversiteit.nl).
Om succesvol te communiceren is het voor IUCNL NL niet alleen belangrijk om eigen
communicatie middelen te maken. Het is soms effectiever om samen te werken en aan te
sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die de boodschap van IUCN NL al
uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Daarnaast zou het het goed kunnen werken om de
communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over thema’s die daarmee
in relatie staan. Verschillende zenders kunnen voor de communicatie over biodiversiteit en
de Rode Lijst zorgen. Wat belangrijk is, is dat een betrokken afzender op de juiste momenten
het bedrijfsleven kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit. Voor verschillende
praktijken zijn verschillende zenders mogelijk. Hierop wordt later teruggekomen.
Tevens zijn er veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en aangegeven
handelingsperspectieven te integreren in andere communicatie‐ en beleidsprogramma’s,
bijvoorbeeld over bodem‐, landbouw‐ en watermanagement. Dit aansluiten bij andere
communicatieprogramma’s wordt ‘meekoppelen’ genoemd (Biodiversiteit.nl). Samenwerken
in de communicatie over biodiversiteit en de Rode Lijst is lonend. Het zogenaamde
meekoppelen biedt kansen op een groter bereik en meer effectiviteit van communicatie
over biodiversiteit en de Rode Lijst, onder andere omdat men dan een bredere doelgroep
bereikt of de boodschap meer kracht mee kan geven. Bovendien is het een bijdrage voor de
samenhang in beleid en communicatie (Biodiversiteit.nl). Echter kan meekoppelen wel
complex zijn en veel tijd kosten, dus men moet oppassen dat de boodschap daardoor niet
zal verliezen op focus en duidelijkheid gaat.
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Biodiversiteit heeft vele raakvlakken met andere thema’s, dus in principe vele mogelijkheden
in het meekoppelen van communicatie over biodiversiteit. Niet elke mogelijkheid is
makkelijk voor de hand liggend. Het is belangrijk dat er steeds goed gekeken wordt of
meekoppelen wel echt toegevoegde waarde heeft in de communicatie over biodiversiteit en
de Rode Lijst.
Handelingspraktijken
Voor biodiversiteit, en dus in principe ook de Rode Lijst, zijn er negen handelingspraktijken
beschreven waarin IUCN NL kan communiceren naar het bedrijfsleven toe. Voor elke
handelingspraktijk zullen er enkele handelingsperspectieven genoemd worden die IUCNL NL
zou kunnen communiceren of misschien al communiceert.
Eten en drinken.
Bij bedrijven die te maken hebben met de handelingspraktijk eten en drinken gaat het bij de
handelingsperspectieven om wijziging in consumptie, wijziging in productie en om
wijzigingen in het economisch systeem, waarbij het gebruik van biodiversiteit wordt
verwerkt in de kosten. Omdat de biodiversiteitproblematiek wereldwijd is rondom eten en
drinken zullen het noodzakelijk zijn dat er internationale samenwerking komt en
internationale afspraken gemaakt worden. (Biodiversiteit.nl)
IUCN NL zou voor de beoogde handelingspraktijken kunnen communiceren in
biodiversiteitvriendelijker eten en drinken door ontwikkeling en versterking van
voedselmarkten/economieën die zich baseren op biodiversiteitprincipes. Ook technologische
productinnovatie en verduurzaming van vele voedsel‐ en drankketens, zoals vlees, vis, soja,
cacao, kaas, koffie, etc., die op dit moment de biodiversiteit schaden. (Biodiversiteit.nl)
Handelingsperspectieven die daarvoor bestaan kan IUCN NL ook communiceren naar het
bedrijfsleven toe. Zoals producten ontwerpen met biodiversiteit, bijvoorbeeld eiwitten uit
algen halen. Ook kan er op een verantwoorde manier oorspronkelijk genetisch materiaal
gewonnen worden. En kan er verduurzaming gerealiseerd worden in de productie(keten)
door bijvoorbeeld productkeuze van inheemse rassen en seizoensgebonden productie.
(Biodiversiteit.nl)
Kleden en verzorgen.
Op het gebied van kleden en persoonlijke verzorging gaan de belangrijkste
handelingsperspectieven om minder en bewust consumeren, duurzaam produceren en de
functies van biodiversiteit beter benutten. In de praktijk van kleden spelen ook hergebruik
en herverwerking in het afvalstadium een belangrijke rol. Een belangrijk
handelingsperspectief voor persoonlijke verzorging is een duurzame benutting van
biodiversiteit. Hierdoor wordt (financiële) waarde toegekend aan biodiversiteit en kan de
druk worden verminderd op niet hernieuwbare grondstoffen zoals olie. Ook hier zijn
internationale samenwerking en afspraken erg belangrijk, onder andere door de sterke
afhankelijkheid van bronnen zoals katoen. (Biodiversiteit.nl)
Een aantal handelingsperspectieven waarin IUCN NL zou kunnen communiceren zijn
ontwerpen met (nieuwe) natuurlijke materialen/biodiversiteit, zoals textiel maken van
brandnetels. Of bijvoorbeeld persoonlijke verzorgingsartikelen maken uit algen, wieren,
planten, etc. Ook lokale/regionale distrubutie en afzet is een goede optie. Maar er kan ook
meer gecommuniceerd worden over een keurmerk voor biodiversiteitvriendelijke kleding en
verzorgingsproducten. (Biodiversiteit.nl)
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Gezond blijven en beter worden.
Deze handelingspraktijk staat in verband met handelingspraktijken eten en drinken (gezond
en gevarieerd eten en drinken), verplaatsen, recreëren (gezonde inspanning en
ontspanning), en wonen (gezonde en groene woon‐ en werkomgeving). Wat betreft het
beter worden is gaat het om simpelweg biodiversiteitvriendelijk beter worden.
De belangrijkste handelingsperspectieven gaan over een betere en duurzame benutting van
biodiversiteit voor het produceren van medicijnen. Ook voor de productie van gewassen kan
biodiversiteit beter benut worden door bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid benutten en
natuurlijke plaagbestrijding. Een aantal andere belangrijke handelingsperspectieven komen
overeen met die van eten en drinken, en recreëren. (Biodiversiteit.nl)
Een aantal concrete voorbeelden van handelingsperspectieven zijn innovatie in de
productiewijzen/ontwerpen voor biodiversiteit, zoals op een biodiversiteitvriendelijke
manier grondstofwinning en productie. Maar ook weer een verantwoorde winning van
oorspronkelijk genetisch materiaal en verduurzaming van productie(ketens), zoals in
productkeuze inheemse rassen gebruiken. Wat ook iets kan zijn voor IUCN NL om voor te
communiceren is om artsenbezoekers en artsen op te leiden. (Biodiversiteit.nl)
Wonen en tuinieren.
Voor IUCN NL is het in deze handelingspraktijk het belangrijkst om te communiceren in
handelingsperspectieven voor een planning en ontwerp van nieuwbouw en bedrijfsterreinen
die rekening houdt met biodiversiteit en ecologische netwerken en waar mogelijk daar ook
aan bijdraagt. Daarnaast zijn er nog meer belangrijke handelingsperspectieven, zoals het
toepassen van duurzaam geproduceerde en gedistribueerde materialen, inheemse soorten
(bijvoorbeeld gewassen in de tuin) gebruiken en het benutten van functionele
agrobiodiversiteit. Behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit kan worden gestimuleerd
door de bijdrage van woningen en bedrijfsterreinen aan biodiversiteit samen met
waardevermeerdering van woningen en bedrijfslocaties door het financieel waarderen van
de aanwezige biodiversiteit. (Biodiversiteit.nl)
Verplaatsen.
De belangrijkste handelingsperspectieven voor IUCN NL om in te communiceren in de
handelingspraktijk verplaatsen gaan over de noodzaak tot verplaatsen te beperken,
duurzame vormen van vervoer beschikbaar maken en biodiversiteitvriendelijke (nieuwe en
bestaande) infrastructuur ontwikkelen. (Biodiversiteit.nl)
IUCN NL zou kunnen communiceren bij bedrijven voor het stimuleren van openbaar vervoer,
fietsen en wandelen. Als duurzame vormen van vervoer zouden vervoersalternatieven en
duurzame vervoersmiddelen ontwikkeld kunnen worden. Voor een biodiversiteitvriendelijke
infrastructuur zouden onder andere verstoringseffecten beperkt kunnen worden door onder
andere gebruikt te maken van biodiversiteit, zoals natuurlijke geluidswallen, fijn‐stofvanger
en dergelijke. Ook zou er biodiversiteitvriendelijke infrastructuur ontworpen kunnen worden
met een landschappelijke en ecologische inpassing om zo verdere versnippering van
leefgebieden te voorkomen. (Biodiversiteit.nl)
Recreëren.
Voor de handelingspraktijk recreëren hebben belangrijke handelingsperspectieven
betrekking op het op een goede manier sturing geven aan grote groepen toeristen en
recreanten, het gebruik van inheemse soorten en duurzaam geproduceerde materialen
(zoals duurzaam geproduceerd hout) bij het inrichten van recreatieve voorzieningen (zoals
parken en tuinen), natuureducatie, de inzet van toerisme als een belangrijke reden voor het
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behoud van biodiversiteit en het aanbod vergroten aan biodiversiteitvriendelijke vormen
van vervoer, verblijf en vermaak. (Biodiversiteit.nl)
Voor dagrecreatie is een handelingsperspectief op het gebied van beleid en planning de
vestiging van nieuwe bedrijven en het afstemmen van aangeboden producten en diensten,
zodat een impact op biodiversiteit voorkomen wordt en als het mogelijk is bijdragen aan
instandhouding en versterking van biodiversiteit. Op het gebied van ontwerp en realisatie is
het inbouwen van een informatieoverdracht naar bezoekers toe, zoals informatieborden
over de aanwezige biodiversiteit en het voorkomen van afval, een handelingsperspectief.
Dan heb je ook nog de verblijfsrecreatie, bijvoorbeeld kamperen, waar een paar
voorbeelden voor handelingsperspectieven zijn het gebruik van duurzaam geproduceerde
bouwmaterialen, zoals FSC‐hout. En ook het inbouwen van informatieoverdracht naar
bezoekers. (Biodiversiteit.nl)
Voor buitenlands toerisme kan er gecommuniceerd worden naar touroperators over de
bewustwording van duurzaam toerisme en mogelijke effecten op biodiversiteit, en ook het
stimuleren van ‘groene’ aanbod van buitenlandse vakanties.
Energie gebruiken.
Voor energie gebruiken hebben de belangrijkste handelingsperspectieven betrekking op
wijzigingen in de consumptie ervan, de burger bewust maken van het eigen energieverbruik
en de mogelijkheden energie te besparen en technische innovatie.
Handelingsperspectieven op het gebeid van beleid en planning zijn bijvoorbeeld eigen
aankopen richten op energiezuinige installaties en apparaten. En ook (stimuleren van) het
inkopen van groene energie. Wat betreft sturing gaat het handelingsperspectief om
informatieoverdracht en tips over bezuiniging. (Biodiversiteit.nl)
Inkomen verdienen & geld uitgeven.
Bij dit onderwerp gaan de beoogde handelingspraktijken om maatschappelijk verantwoord
inkomen verdienen met biodiversiteit, inkomen verdienen en geld uitgeven op
biodiversiteitvriendelijke
manieren,
(oftewel
consumeren,
zie
ook
andere
handelingspraktijken), biodiversiteitvriendelijk sparen en investeren en biodiversiteit‐
vriendelijke spaar‐ en beleggingsgelden. (Biodiversiteit.nl)
Voor deze handelingspraktijk gaan de belangrijkste handelingsperspectieven over het grijpen
van economische kansen voor het duurzaam gebruik van biodiversiteit. Door het mogelijk
maken en stimuleren van een duurzame consumptie kan het geld wat daarmee verdiend
wordt op een verantwoorde manier worden besteed. Ook het profileren als
biodiversiteitvriendelijk organisatie is van belang. Dit is daarnaast ook weer goed voor het
imago van het bedrijf en dus ook vaak voor de bedrijfsresultaten. (Biodiversiteit.nl)
Belangrijke handelingsperspectieven voor sparen en beleggen zijn bijvoorbeeld het
ontwikkelen en promoten van 'groene' spaarproducten en beleggingsproducten en
verduurzaming van kredietverstrekking, mainstream beleggingen en projectfinanciering door
het ontwikkelen en opnemen van beleggingscriteria gericht op biodiversiteit.
(Biodiversiteit.nl)
Ruimtelijk inrichten.
De handelingsperspectieven waarvoor IUCN NL kan communiceren die het belangrijkst zijn
in de handelingspraktijk ruimtelijkt inrichten zitten in de fase van beleids‐ en planvorming.
Hierbij gaat het om de ruimtelijke inrichting af te stemmen op ecologische structuren en de
mogelijke bijdrage aan de instandhouding en versterking van biodiversiteit, oftewel
ecoregionale ontwikkeling. (Biodiversiteit.nl)
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Wat betreft de realisatie van de inrichting en onderhoud kunnen bedrijven zich aansluiten bij
beschikbare handelingsperspectieven in de handelingspraktijken eten en drinken (zoals het
realiseren van een duurzame landbouw), wonen (en bedrijventerreinen), recreëren en ook
het aanleggen van groen.
Voor al deze handelingspraktijken kan IUCN NL dus de verschillende
handelingsperspectieven communiceren naar bedrijven toe die in de desbetreffende
handelingspraktijk te werk gaan. In die communicatie kan dan de Rode Lijst weer
meegenomen worden om te laten zien dat er wel degelijk wat moet gebeuren met
verbetering van de biodiversiteit en dat bedrijven daar in kunnen bijdragen. En dat bedrijven
ook aan de hand van die Rode Lijst resultaten kunnen af lezen wat er inmiddels al bereikt is,
maar ook waar er nog een hoop moet gebeuren.
Voor al de genoemde handelingspraktijken geldt dat IUCNL NL zelf de zender zou kunnen zijn
in haar communicatieopgave naar het bedrijfsleven toe, maar IUCN NL kan er ook voor
kiezen via andere zenders haar boodschap over te brengen. In figuur 8 volgt een overzicht
van een aantal voorbeelden van zenders die IUCN NL zou kunnen gebruiken om de
boodschap van biodiversiteitvriendelijk ondernemen over te brengen.
Figuur 8. Voorbeelden van andere zenders dan IUCN NL voor o.a. duurzaam
ondernemerschap. (Bioversiteit.nl)
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6. Discussie
Het lijkt erop dat de kern van het duurzaam gebruiken en behouden van biodiversiteit voor
bedrijfsactiviteiten nog niet goed is doorgedrongen tot het bedrijfsleven. Biodiversiteit
wordt over het algemeen als kostenpost gezien en niet als risicofactor waarin geïnvesteerd
moet worden, zodat een bedrijf kan blijven voortbestaan. Daarnaast zien bedrijven niet de
kansen die in het thema biodiversiteit schuilen en hoe de Rode Lijst precies van nut kan zijn.
Ook lijkt het veel bedrijven niet te raken in hun eigen bedrijfsvoering. Bovendien is er
enigszins ook sprake van een sociaal dilemma, want waarom zou een bedrijf energie steken
in biodiversiteit als concurrenten dat ook niet doen? Een kleine groep voorlopers gaat echter
wel bewust duurzaam om met natuurlijke hulpbronnen.
De overheid en maatschappij verwachten in het bedrijfsleven een stijgende trend van
verantwoordelijkheidsgevoel voor eventuele negatieve impact op biodiversiteit en het
bewustzijn van de mogelijkheden en invloed in de keten die zij hebben om een negatieve
impact te minimaliseren of voorkomen. Dit is echter nog niet hoe het er in de dagelijkse
praktijk aan toe gaat. Hiermee dient rekening mee gehouden te worden als communicatie
ingezet gaat worden om het bedrijfsleven meer te betrekken bij het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit en om begrip te creëren voor de Rode Lijst. Daarnaast zal er een
verschil zijn in communicatiebehoeften tussen bedrijven. Voorlopers zullen behoefte hebben
aan erkenning en ondersteuning van hun inzet, terwijl het grootste deel van het
bedrijfsleven bewust gemaakt moet worden van de noodzaak van duurzaam ondernemen.
Niet altijd komen nieuwe initiatieven van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties overeen met wat echt nodig is voor het oplossen van problemen wat betreft
biodiversiteit. IUCN NL komt daarbij aan te pas, omdat het beschikt over veel kennis en zich
actief inzet op het uitwisselen daarvan en gezamenlijk leren. Ook door IUCNL NL opgezette
initiatieven zullen een belangrijke rol blijven spelen in een beter behoud en gebruik van het
milieu in het bedrijfsleven. Een initiatief zoals ‘Business and the 2010 biodiversity challenge’
is een nuttige manier om het bedrijfsleven meer te betrekken bij het behoud en duurzaam
gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het richt zich op de communicatie door bijeenkomsten
te organiseren en bewustwording te ontwikkelen, en heeft duidelijke richtlijnen en
hulpmiddelen (Parr en Simons, 2007). Ook het genoemde Leaders for Nature is een
belangrijk actief gericht netwerk dat zich blijft ontwikkelen.
IUCN NL is nog niet heel lang bezig zich bewust te richten op het bedrijfsleven. Pas in 2007
publiceerde IUCN NL haar eerste rapport speciaal voor het bedrijfsleven: Business &
Biodiversity – A guide for Netherlands based enterprises operating internationally. Dit zijn
belangrijke stappen ter bescherming van biodiversiteit in het bedrijfsleven.
De Rode Lijst is een belangrijke lijst, omdat het dé barometer is van biodiversiteit (nationaal
of internationaal). Het is dan ook in verschillende vormen terug te zien en wordt gebruikt
voor verschillende doeleinden. Voordeel is dat het een duidelijk concept is en eenvoudig om
te begrijpen en gebruiken. Het is een makkelijk te gebruiken middel om bedrijven uit te
kunnen leggen wat het gevaar is van biodiversiteitsverlies en wat nou precies de gevolgen
daarvan zijn (geweest). Het is goed dat het bijvoorbeeld onder andere is gebruikt voor het
opzetten van wet‐ en regelgeving zoals de Flora‐ en Faunawet. Ook voor het CITES‐verdrag is
de Rode Lijst een belangrijke input geweest. De Rode Lijst is dus zeker een nuttig middel om
het belang van biodiversiteit duidelijk te maken en te gebruiken voor verschillende
doeleinden in onder andere het bedrijfsleven. Echter moet er in het bedrijfsleven ook nog
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meer bekendheid voor ontwikkeld worden en dus meer en beter in gecommuniceerd
worden.
Ook is het van belang dat de manier van communiceren met het bedrijfsleven kritisch wordt
bekeken aan de hand van de reacties die naar voren zijn gekomen. De vraag is hoe het
bedrijfsleven overtuigender kan worden betrokken bij het thema biodiversiteit en hoe de
Rode Lijst daar het beste bij gebruikt kan worden? Bedrijven behandelen biodiversiteit
amper nadrukkelijk als los thema. Vaak wordt het gezien, ook door de voorlopers, als
onderdeel van MVO. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in brancheoverleggen van MVO
Nederland en de benaderingswijze van VNO‐NCW (Holt et al., 2008). Bij MVO wordt bij
iedere bedrijfsbeslissing een afweging gemaakt tussen de belangen van verschillende
stakeholders: de belangen van bedrijven en organisaties en personen die betrokken zijn.
Voor ieder bedrijf zien MVO‐activiteiten er weer anders uit en het bedrijf neemt daarbij de
verantwoordelijkheid voor de effecten van zijn activiteiten op mens, milieu en
bedrijfsvoering. MVO gaat dus over meer dan rekening houden met biodiversiteit alleen, en
daarom kan een bedrijf dit zien als niet één van de belangrijkste punten in het MVO. Als
biodiversiteit specifiek als apart thema wordt gezien en niet alleen als één van de
aandachtspunten binnen MVO krijgt biodiversiteit veel meer aandacht en kan er meer aan
gedaan worden.
Het is echter lastig te beoordelen in hoeverre een brede benaderingswijze in initiatieven
meer kansen biedt om bedrijven bij het thema te betrekken. Er kan wel verwacht worden
dat bij veel bedrijven binnen MVO biodiversiteit één van de aandachtspunten is. Het zal wel
per bedrijf verschillen welke prioriteit het thema biodiversiteit heeft. Uit verschillende
projecten is gebleken dat bedrijven die actief bezig zijn met MVO in de praktijk afwegingen
moeten maken tussen verschillende thema’s. Trade‐offs kunnen hieruit voortkomen die niet
altijd in het voordeel van biodiversiteit zullen zijn. Hieruit volgend lijkt het daarom raadzaam
om de aandacht voor biodiversiteit binnen het bredere MVOkader te plaatsen waarbinnen
bedrijven werken.
IUCN NL zou in haar communicatieopgave naar bedrijven toe goed de verschillende
genoemde stappen moeten doorlopen om zo de boodschap zo goed en duidelijk mogelijk
over te kunnen brengen. Bij de eerste opgave gaat het erom dat bedrijven waar
biodiversiteit en de Rode Lijst amper of nog niet bekend zijn begripsbekenheid te creëren
voor deze begrippen. Vervolgens kan dan tot bewustwording en activering voor
biodiversiteit en de Rode Lijst worden overgegaan. Bij de derde stap moet IUCN NL proberen
bedrijven te stimuleren in vernieuwing voor biodiversiteit, zo mogelijk met behulp van de
Rode Lijst. Bij de vierde stap in de communicatieopgave zal IUCN NL goed moeten laten zien
wat zij zelf doet. Een goed voorbeeld kan heel goed werken, en bedrijven helpen in hoe zij
eigenlijk kunnen en zouden moeten veranderen, en nog belangrijker, wat het voor positieve
resultaten kan opleveren en kansen kan bieden op korte en lange termijn.
Geloofwaardigheid en inspiratie zijn heel belangrijk in de communicatie, dus IUCN NL zou
moeten zorgen dat bedrijven hen geloven en inspireren om (meer) biodiversiteitvriendelijk
te gaan werken.
De twee begrippen biodiversiteit en Rode Lijst moeten zoveel mogelijk met elkaar in verband
worden genomen, zodat bedrijven ook voor die Rode Lijst een goed begrip krijgen dat het
een makkelijke en goede manier is om te zien of er resultaat wordt geboekt op het gebied
van biodiversiteit. Maar ook dat ze die link gaan zien tussen biodiversiteit en de Rode Lijst.
Om biodiversiteit en de Rode Lijst effectiever te communiceren naar het bedrijfsleven toe en
daarbij ook een bredere doelgroep te kunnen bereiken kan het meekoppelen met andere
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communicatieprogramma’s heel nuttig zijn. Biodiversiteit heeft een raakvlak met vele
andere thema’s, zoals klimaatverandering, MVO etc., en dus kan het door andere zenders
dan IUCN NL meegenomen worden via die andere thema’s en zo de boodschap voor
bedrijven meer kracht meegeven. Via een indirect manier kan IUCN NL dan op een effectieve
manier het bedrijfsleven de goede kant op sturen naar een biodiversiteitvriendelijke
bedrijfsvoering waarbij ook de Rode Lijst zal worden gebruikt. Tevens geeft het meer
samenhang in beleid en communicatie als er wordt samengewerkt tussen NGO’s en/of
bedrijven in de communicatie over biodiversiteit en de Rode Lijst, echter moet IUCN NL
daarbij wel goed opletten dat de boodschap niet afdoet doordat het meekoppelen meer
complex is en meer tijd kost.
In de communicatie over biodiversiteit en de Rode Lijst kan men verschillende
handelingspraktijken onderscheiden, met ieder ook verschillende zenders die daarbinnen
actief zijn. IUCN NL kan in haar communicatie naar het bedrijfsleven toe gebruik maken van
die andere zenders, die misschien wel actiever en beter de boodschap van duurzaam
ondernemen kunnen overbrengen naar bepaalde bedrijven. De samenwerking tussen NGO’s
(IUCN NL en andere NGO’s) en bedrijven kan op die manier heel effectief werken om
bedrijven (meer) bewust te maken van alles wat biodiversiteit biedt voor hen, hoe de Rode
Lijst gebruikt kan worden, en hoe zij biodiversiteitvriendelijk zouden moeten werken.
Om biodiversiteit meer bekendheid te geven is er ook de optie voor bijvoorbeeld het
organiseren van een milieuvoorlichtings‐campagne. Zoals bijvoorbeeld de campagne ‘Een
beter milieu begint bij jezelf’ ter ondersteuning voor behoorlijke milieumaatregelen
(Toolkitvoorlichting). Het is een informerende campagne die daarnaast ook gericht is op
verandering van mentaliteit en gedrag van de consument, maar ook bedrijven. Zulke
campagnes kunnen goed werken, ten eerste omdat natuur en milieu nu ook hoog op de
maatschappelijke agenda staan. Ten tweede hebben zulke campagnes vooral in crisissituatie
meer kans op slagen, omdat de boodschap dan beter overkomt, zoals bijvoorbeeld met de
olieramp in september 2010 met BP. Dit is de grootste olieramp in de geschiedenis en
zorgde voor ontzettend veel schade aan de natuur en veel verlies aan planten‐ en
diersoorten. De hele wereld keek mee en zag hoe rampzalig dat was en veel mensen zien
dan dat bepaalde bedrijfssectoren toch wel erg slecht kunnen zijn voor de natuur. De
consument kan zich (meer) gaan realiseren dat bepaalde bedrijven eigenlijk heel milieu‐
onvriendelijk te werk gaan, wat vervolgens hun aankopen misschien beïnvloedt, waarop die
desbetreffende bedrijven zullen moeten reageren en misschien wel milieuvriendelijker
zullen moeten gaan werken. Men heeft dan nu ook een nog slechter beeld van booreilanden
en voor het imago van BP is dit natuurlijk ook dramatisch. Ten derde is milieuvriendelijk
gedrag sociaal gewenst van zowel de consument als van bedrijven. Als laatste zijn er
gedragsalternatieven mogelijk of komen deze beschikbaar, dus aanpassingmogelijkheden
zijn aanwezig.
Ook is het te adviseren om vanuit een campagne, gericht op het bedrijfsleven, goed aan te
sluiten bij de belangen en mogelijke handelingsperspectieven van het bedrijfsleven.
Daarnaast zou er één voorbeeldenspoor moeten zijn. Goede voorbeelden van voorlopers en
nichespelers, zodat men ziet dat er handelingsperspectieven zijn. Om voorbeelden te
benutten zijn er drie manieren: verdiepen, verbreden en vergroten.
Een volgend adviserend traject is een verbindend traject waar gebruik wordt gemaakt van
bestaande netwerken, kanalen, en middelen om het bedrijfsleven aan te spreken op een
herkenbare en vertrouwde wijze.
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Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol om ervoor proberen te zorgen dat
overheden, bedrijven en burgers effectief werken aan de bescherming van de natuur. IUCN
(NL), alle aangesloten natuur‐ en milieuorganisaties, en andere NGO’s, zijn heel belangrijk bij
het in kaart brengen, analyseren en communiceren van de belangrijke zaken rond
biodiversiteit en ecosystemen. Ook spelen zij een essentiële rol bij de ontwikkeling van en
communicatie betreffende oplossingen, en overheden en het bedrijfsleven in de gewenste
richting te sturen en hen aan beloftes en verplichtingen te houden (Strategieplan 2009‐
2012).
Uit de laatste jaren is gebleken dat IUCN NL zich goed heeft gepositioneerd om bij te dragen
aan initiatieven dit nationaal en internationaal van belang zijn. Volgens de leden is de
effectiviteit van IUCN NL richting de overheid en het bedrijfsleven toe gegroeid met
betrekking tot de IUCN missie en is de kracht en potentie van het IUCN samenwerkings‐
verband versterkt.
Uit het groeiende ledenaantal in het Leaders for Nature netwerk de afgelopen jaren is wel
op te merken dat bedrijven zich meer betrokken zijn gaan voelen bij de bijdrage die zij
kunnen leveren aan biodiversiteit en de wil om duurzaam te ondernemen. Het bedrijfsleven
is nog lang niet daar waar het moet zijn, maar de groei in zulke initiatieven zijn van belang
voor het verbeteren en in stand houden van de biodiversiteit.
Voor een aantal bedrijven zal meegaan met de ontwikkelingen naar duurzaam ondernemen
ter bescherming van biodiversiteit niet helemaal vrijwillig zijn, maar meer ‘gedwongen’
voelen. Anders zou het namelijk hun imago kunnen schaden, wat averechts zou kunnen
werken voor de financiële resultaten. Ondanks dat, is het goed dat ook die bedrijven toch
meewerken en duurzamer gaan ondernemen, en wie weet zien zij later de meerwaarde er
ook alsnog wel van in.
Het belangrijkste punt uit het onderzoek van Leea en Shimb (2010) was dat bleek dat het
begrip van de consument van MVO activiteiten hun koopintenties beïnvloedt. Het is dus de
moeite waard om een breder gebied van MVO dimensies en activiteiten te onderzoeken, en
de relatie tussen de bewustzijn van consumenten van MVO activiteiten en hun koopgedrag
te onderzoeken. Omdat veel bedrijfsactiviteiten tegenwoordig een internationale strekking
hebben, is het bovendien nuttig voor veel bedrijven om te bekijken of MVO activiteiten op
dezelfde manier worden waargenomen in het buitenland.
Wat echter een moeilijk punt is, is dat het begrip biodiversiteit niet alleen lastig is voor
bedrijven, maar ook voor de consument. De consument is zich wel bewust van het feit dat
de natuur achteruit gaat en hier wat aan gedaan moet worden, maar voor hen is ook het
begrip biodiversiteit moeilijk te bevatten. Daarom ook zou de Rode Lijst meer betrokken
moeten worden in de communicatie over biodiversiteit, omdat deze lijst makkelijk te
begrijpen is en misschien meer houvast geeft in eerste instantie. Tegenwoordig houden
consumenten wel meer rekening met bij welke bedrijven zij kopen en of een bedrijf een
goed imago heeft wat betreft milieuvriendelijkheid, maar zien zij niet per se dat dit goed is
voor de biodiversiteit. De begrippen milieu en natuur zijn beter bekend, echter is
biodiversiteit hier een onderdeel van. Zij kiezen dus niet bewust voor producten bij bedrijven
die rekening houden met de biodiversiteit, maar meer met de natuur en het milieu. Dit jaar
probeert IUCN NL ook meer begrip hiervoor te creëren door onder andere alle media
rondom het jaar van biodiversiteit in 2010. Daarnaast wordt daarin ook het begrip van de
Rode Lijst gebruikt.
Consumenten hebben op dit moment weinig vertrouwen in de informatieverschaffing wat
betreft milieu en dierenwelzijn door supermarkten. Voor internationale en grote bedrijven
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zoals Unilever en Albert Heijn zou het goed zijn om samen te gaan werken met
maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld IUCN (NL), die consumenten meer bewust
willen maken van het milieu, onder andere biodiversiteit. Zij zouden samen tot een goed
beleid kunnen komen op het gebied van duurzaamheid.
Een aantal factoren lijken van belang voor een goede relatie en/of communicatie tussen
bedrijven en IUCN NL. Ten eerste de aanwezigheid van een afdeling ecologie binnen
bedrijven die zich bewust bezig houdt met hoe het bedrijf kan bijdragen aan het milieu. IUCN
NL kan bedrijven dan gericht benaderen via die afdeling. Een grote kans dat de
communicatie dan ook soepeler verloopt, omdat een afdeling ecologie zich meer bezig
houdt met thema’s als biodiversiteit dan bijvoorbeeld het bestuur van een bedrijf. Ten
tweede kan vervolgens een eventuele communicatieafdeling helpen om ervoor te zorgen
dat het thema biodiversiteit en genomen maatregelen goed integreren in het bedrijfsbeleid
en dit goed communiceert binnen het gehele bedrijf. Als derde kan een bepaald verleden
met IUCN NL ook de communicatie bevorderen. Als een bedrijf in het verleden al eerder
(regelmatig) contacten heeft gehad met IUCN NL is het mogelijk dat de communicatie naar
die bedrijven makkelijker verloopt, omdat er al eerder mee gewerkt is. Bedrijven zitten in
een bepaald proces en bedrijven verschillen met in welke fase zij zitten. Bedrijven in de
beginfase zullen bijvoorbeeld nog niet hebben samengewerkt met IUCN NL en moeten dus
eerst contact met elkaar leggen voordat invloed uitgeoefend kan worden. Dit
communicatieproces kan dan redelijk lang duren. Met sommige bedrijven die al ver in hun
ontwikkelingsproces zitten wordt al lang samengewerkt en gaan veel sneller met elkaar om
tafel zitten om samen aan zaken te werken. Het is dus een soort proces waarin
communicatie tussen IUCN NL en bedrijven zich moet ontwikkelen.
Ten vierde kunnen bepaalde afspraken bevorderend zijn, omdat bedrijven zich moeten
houden aan bepaalde regels of targets en ze dus duidelijke richtlijnen hebben. Zoals
bijvoorbeeld in het CBD of de GRI. Ook kan de Rode Lijst goed zijn voor de communicatie
tussen IUCN NL en bedrijven, omdat dit een makkelijk middel is voor bedrijven om te
begrijpen en gebruikt kan worden als barometer van biodiversiteit nationaal en/of
internationaal gezien. Een factor die ook zeker van belang is zijn de werkgroepen en
netwerken van IUCN NL (IUCN NL als platform) waaraan bedrijven kunnen deelnemen, zoals
Leaders for Nature. Deze werkgroepen en netwerken zijn gericht op thema’s gerelateerd aan
het werk van IUCN NL en/of het door IUCNL NL ondersteunen van diverse processen onder
andere gericht op het terugdringen van biodiversiteitsverlies. Centraal in de genoemde
factoren is het ook nodig dat het bewustzijn er is van het belang van biodiversiteit.
Alles bij elkaar gezien zijn er zeker verbeteringen opgetreden de laatste jaren in
verschillende sectoren, zoals de toerisme‐ en zorgsector, maar het Nederlandse
bedrijfsleven is nog lang niet waar het moet zijn. IUCN NL gebruikt naar mijn mening een
goede strategische aanpak om het bedrijfsleven duurzaam te laten ondernemen, richt het
zich de laatste jaren steeds beter op het bedrijfsleven, en heeft het goed werkende
intiatieven, maar zoals gezegd moet er nog steeds wel veel gebeuren in het bedrijfsleven.
IUCN NL heeft met haar aanpak zeker al veel bereikt, maar het kost nog veel meer tijd om bij
het gewenste streefbeeld voor het bedrijfsleven te komen. Ook moet IUCN NL zelf of via
andere zenders nog naar genoeg bedrijven beter en of meer communiceren over
biodiversiteit en de Rode Lijst. De Rode Lijst wordt op een goede manier gebruikt in de
strategische aanpak van IUCN NL, en wordt er veel aandacht aan geschonken vooral
wanneer de nieuwe lijst van het jaar weer uitkomt. Ook is het goed dat er meerdere Rode
Lijsten bestaan die de aandacht vestigen op biodiversiteit die in een bepaald land of streek
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vooruit of achteruit is gegaan. Wat ik ook een goed punt vind in de strategische aanpak van
IUCN NL is dat het jaar 2010 als jaar van biodiversiteit is uitgeroepen en er het hele jaar door
veel aandacht aan geschonken wordt, door bijvoorbeeld verschillende symposia te houden
waar media ook aanwezig kan zijn, en dat bedrijven hier goed bij betrokken worden. Er zijn
genoeg mogelijkheden voor IUCN NL om het bedrijfsleven nog beter te gaan sturen naar
duurzaam ondernemen. IUCN NL is zeker goed op weg en een belangrijke NGO voor
bedrijven in de communicatie over biodiversiteit en de Rode Lijst, maar het zal nog veel tijd
en energie kosten voordat het streefbeeld voor bedrijven is bereikt. Een mooie afsluiter is
een uitspraak van minister Pronk ongeveer 10 jaar terug: ‘Biodiversiteit is onze
levensverzekering!’
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Conclusie
Het strategieplan van IUCN NL, dat aansluit op het IUCN Global Programme van IUCN
International 2009‐2012, richt zich op vier thema’s; behoud van biodiversiteit; het tegengaan
van klimaatverandering en stimuleren van duurzaam energiebeleid; menselijk welzijn
waarborgen door duurzaam en sociaal rechtvaardig ecosysteembeheer; en het vergroenen
van de economie.
In dit strategieplan zijn vier hoofdlijnen te onderscheiden. Ten eerste het uitdragen van de
IUCN‐missie in Nederland. Ten tweede het verminderen van negatieve effecten van
Nederlands en Europees handelen op ecosystemen en biodiversiteit elders door
samenwerking, advies en analyse. Ten derde het ondersteunen van biodiversiteitsbehoud en
duurzaam ecosysteembeheer door versterking van eigen fondsenprogramma's. Tenslotte
het ondersteunen en stimuleren van nieuwe innovatieve financieringsmechanismen voor
duurzaam ecosysteembeheer wereldwijd.
De strategische aanpak van IUCN NL om het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam te laten
ondernemen is een goede strategische aanpak, omdat er al vele resultaten door zijn behaald
in het Nederlandse bedrijfsleven en omdat diverse sectoren zich al goed bezig houden met
biodiversiteitvriendelijk ondernemen. De toerisme‐ en zorgsector bijvoorbeeld hebben al
verschillende veranderingen ondergaan om duurzaam te ondernemen.
Daarnaast heeft IUCN NL diverse initiatieven en netwerken opgezet specifiek voor het
bedrijfsleven, zoals Business and the 2010 biodiversity challenge, en Leaders for Nature die
zijn vruchten afwerpen. Door het groeiende aantal leden in zulke initiatieven en netwerken
blijkt dat bedrijven zich meer betrokken zijn gaan voelen bij de bijdrage die zij kunnen
leveren aan biodiversiteit en de wil om duurzaam te ondernemen. Daarmee zijn ook weer
verschilende projecten opgezet die zorgen voor verbetering van biodiversiteit, zoals het
REDD‐mechanisme.
Ook een goed punt van de strategische aanpak waarmee veel aandacht wordt gevestigd op
biodiversiteit en de Rode Lijst, gericht op bedrijven, maar ook de consument, is het jaar van
biodiversiteit 2010. Het gehele jaar door zijn er onder andere belangrijke symposia en
bijeenkomsten die bedrijven betrekken en proberen te beïnvloeden om op een duurzame
manier te gaan ondernemen.
De Rode Lijst is een belangrijk (en eenvoudig) middel en richtlijn bij het bepalen van
beschermingsprioriteiten, zoals in de Flora‐ en Faunawet, en bovendien beïnvloedt de Rode
Lijst het natuurbeleid op nationaal en internationaal niveau. Het is dé barometer van
biodiversiteit. De Rode lijst wordt ook gebruikt voor het verstrekken van informatie voor
internationale natuurverdragen, zoals het CBD en CITES‐verdrag.
De strategische methode om de Rode Lijst onder de aandacht te blijven houden is door elk
jaar in oktober een nieuwe versie van de Rode Lijst uit te geven. Dit gebeurt vanuit het
hoofdkantoor in Gland, Zwitserland. IUCN NL verspreidt dit onder haar leden, maar ook in
het bedrijfsleven. Daarnaast wordt ook de media ingezet om de Rode Lijst vervolgens onder
de aandacht brengen.
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