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“HET MOET 
RADICAAL ANDERS”

Juist binnen het ondernemerschap en de financiële sector, waar vooral de focus lag op financiële successen, hamerde hij op 
het belang van rentmeesterschap en duurzaamheid. Econoom Herman Wijffels windt er geen doekjes om: “Je bent er niet 

alleen om voor jezelf te zorgen. Je draagt verantwoordelijkheid voor de hele maatschappij.”

FOTOGRAFIE: JAN-FOTOGRAFIE 

HERMAN WIJFFELS BENADRUKT BELANG VAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 

“Er is een nieuw bewustzijn ontstaan bij mensen, waardoor zij weer 

meester kunnen worden over hun eigen situatie”, aldus Herman Wijffels.
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Om het leven op aarde leefbaar te hou-

den, moeten we naar circulaire processen 

waarin we niet langer consumeren en 

weggooien, maar leren produceren en 

consumeren in balans met de natuur. “De 

kern van mijn boodschap is dat wij op 

dit ogenblik leven in een tijd waarin we 

de economie helemaal opnieuw moeten 

inrichten”, aldus Wijffels. “Het moet radi-

caal anders. We vragen namelijk meer van 

de aarde dan dat er nog beschikbaar is.”

RENTMEESTERSCHAP
Het rentmeesterschap (we hebben de 

aarde slechts in bruikleen en moeten haar 

goed beheren voor volgende generaties) 

beleeft hij als een zendingsopdracht. “De 

komende tijd hebben wij een positie 

nodig waarbij we ons niet zozeer boven 

al het andere stellen, maar ons bewust 

zijn van het feit dat wij deel uitmaken 

van een complex en onderling verbon-

den geheel”, licht hij toe. “Dan is al het 

andere behandelen als ding waar we naar 

believen gebruik van kunnen maken niet 

goed genoeg. We moeten ons in zekere 

zin bescheidener opstellen. Dat is wat mij 

betreft een cultureel aspect van het hele 

duurzaamheidsstreven.”

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Menselijke waardigheid, eigen ver-

antwoordelijkheid en solidariteit 

zouden volgens Wijffels dan ook in de 

bagage moeten zitten van iedere heden-

daagse wereldburger. “Wanneer ik voor 

een groep mensen spreek, krijg ik achteraf 

regelmatig de vraag: ‘Hoe gaan ze dat nu 

oplossen?’ Kijk eens in de spiegel, daar 

begint het. Elke beslissing die je maakt, 

is relevant. Hoe zijn de spullen geprodu-

ceerd die je koopt, waar komt je kleding 

vandaan? Voor welk soort vervoer kies je? 

zijn vragen die je jezelf regelmatig dient te 

stellen.”

RESETTEN
Wie echt voeling wil hebben met het 

onderwerp duurzaamheid zou zichzelf 

als het ware eerst moeten resetten, meent 

Wijffels. “Je zou als het ware de software 

waar je op draait als mens, oftewel je ope-

rating system, moeten herschrijven.” Om 

mensen daarbij te helpen, neemt Wijffels 

regelmatig ondernemers mee naar de 

Afrikaanse wildernis.  Hier wordt duidelijk 

gemaakt dat ook ondernemers gebonden 

zijn aan door de natuur gestelde grenzen. 

“Hier trek je een week rond met alleen 

een tentje op je rug en eten voor een 

week”, legt hij uit. “Alles waarmee je in het 

dagelijkse leven opereert, is hier van geen 

enkel belang. Veel mensen die hieraan 

deelnemen, ervaren dit als een lifechan-

ging experience.” 

NIEUWE GENERATIE
Bij de nieuwe generatie is het erkennen 

van het belang van duurzaamheid meestal 

al van nature aanwezig, vertelt Wijffels. 

“Eigendom en bezit zijn voor hen minder 

vanzelfsprekend. Bovendien wil deze 

generatie zelf bepalen wat de kwaliteit van 

leven is. Dit zijn dan ook mensen die je 

de leiding ziet nemen bij energie-, zorg-, 

en voedselcoöperaties. Kijk bijvoorbeeld 

naar onderling ingekochte zorg. Zorg is 

niet alleen meer iets van de overheid. 

Jaren van investeren en opleiden leidt tot 

mensen die heel veel zelf kunnen en dit 

vervolgens ook gaan doen. De nieuwe 

technologieën, zoals 3D-printen, helpen 

hierbij en werken democratiserend. Er is 

een nieuw bewustzijn ontstaan bij men-

sen, waardoor zij weer meester kunnen 

worden over hun eigen situatie.”

CIRCULAIRE ECONOMIE
De circulaire economie zal op den duur 

gemeengoed worden voor iedereen. 

“Door grondstoffen te hergebruiken, doe 

je veel minder een beroep op de aarde”, 

vertelt Wijffels. “De stoel waarop je nu 

zit, kun je zien als een voorraad grond-

stoffen die na gebruik weer toegepast 

kunnen worden voor een nieuwe pro-

ductiecyclus.” Ook het lokaal en regionaal 

samenwerken wint volgens Wijffels aan 

populariteit. “Belangrijke economische 

processen kun je beter lokaal en regio-

naal organiseren dan dat je de goederen 

ergens verderop in China laat maken. 

Nieuwe technologieën zoals 3D-printen 

maakt het produceren van artikelen 

goedkoper, zodat je het in eigen land kunt 

produceren. De tendens is absoluut dat 

de komende tijd de economie zich verder 

regionaliseert. Energie die je over hebt 

door energieopwekking kun je bijvoor-

beeld delen met een ander bij jou in de 

buurt die het nodig heeft. Wanneer onder-

nemers hun economische activiteiten op 

elkaar afstemmen en niet gesegmenteerd 

en geïndividualiseerd te werk gaan maar 

meer samenwerken kunnen zij heel veel 

voor elkaar betekenen. Het kan alleen 

leuker worden als we ieder ons steentje 

bijdragen.”

EEN GOED LEVEN
De kern van goed leven is volgens Wijffels 

je bijdrage leveren aan het zo goed moge-

lijk doorgeven van het leven naar een vol-

gende generatie. “Maak iets van je eigen 

leven, maar doe dat op een zodanige 

manier dat de volgende generaties ook 

weer de kans krijgen om zelf een goed 

leven te leiden.” Hiermee zet Wijffels, waar 

hij ook komt, mensen aan het denken dat 

een mooiere en betere wereld een realisti-

sche optie is.

WIE IS HERMAN WIJFFELS?
Herman Wijffels was onder andere voorzitter van de hoofddirectie van de 

Rabobank, lid van de Board van de Wereldbank te Washington, kabinetsforma-

teur en voorzitter van de SER. Ook was hij tot 2017 hoogleraar Duurzaamheid 

en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit van Utrecht. Hij was een 

van de initiatiefnemers van het Sustainable Finance Lab, een platform van 

wetenschappers die in dialoog met mensen uit de praktijk streeft naar een 

duurzame financiële sector. Ook was hij voorzitter van de Commissie Struc-

tuur Nederlandse Banken met als doel de stabiliteit van het financiële systeem 

te verbeteren.
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