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“Duurzaamheid, dat is al lang geen ‘geitenwollensokken’ verhaal meer. Het is een zakelijk verhaal en het 
gaat over innovatie. Het is ook een containerbegrip geworden. Van het aanschaffen van duurzame 
goederen tot het ‘meedoen’ in de participatiemaatschappij. Dat komt de duidelijkheid niet ten goede. Ik 
zie het vooral als uitdaging om bewust om te gaan met grondstoffen en onze energiebronnen. In die zin 
is het wel een ideëel verhaal. Want we hebben maar één aarde. Maar vervolgens is het vooral een 
kwestie van nuchter blijven denken. Analyseer je bedrijfsproces, je huisvesting en je transport en kijk 
daarbij naar energie- en grondstofgebruik en naar het scheiden van afval.” 

 
“Als adviseur ben ik zelfstandige. Ik heb geen 
bedrijfsruimte en als het gaat om energiegebruik, 
afvalscheiding en grondstofgebruik vallen bij mij dus 
zakelijk en privé samen. Ik heb zonnepanelen op mijn 
dak en mijn huis is goed geïsoleerd. En sinds kort rijd 
ik in een kleine en heel zuinige auto in plaats van 
mijn oude Audi diesel. Dat scheelt trouwens ook 
financieel een slok op een borrel.” 

 
“In mijn advieswerk voor VvE’s ligt het accent op ontzorgen. VvE’s hebben 
vaak onvoldoende tijd en deskundigheid om het gezamenlijk beheer van 
hun complex op een goede manier in te vullen. Met mijn ervaring kan ik 
dan helpen met concrete adviezen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen. Maar 
veel interessanter is het nadenken over een lange termijn planning. En als 
je daarmee aan de slag gaat, spreekt aandacht voor duurzaamheid vanzelf. 
Zo ben ik nu betrokken bij een samenwerkingstraject van vier VvE’s in 
Zeist, waar investeren in duurzaamheid nadrukkelijk in beeld is.”  
 
“Als bouwadviseur spreekt aandacht voor duurzaamheid en 
energiebesparing voor mij vanzelf. Want de bouwwereld staat voor de 
uitdaging om met nieuwe concepten verspilling van materiaal en energie tegen te gaan. Dat is een 
morele verplichting, maar het biedt ook de aanstaande bewoner een comfortabele en betaalbare 
woning. Daarom ben ik partner in ArchiRenovatie. Dat is een Duurzaam Renovatie Concept, gericht op 
het renoveren van complexen sociale woningbouw tot A++ niveau of zelfs Passiefhuis niveau/ Nul-op-
de-meter. Daarom ben ik ook enthousiast voortrekker van de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest, 
waar bedrijven in Soest de handen ineen hebben geslagen om inwoners van Soest een mooi aanbod te 
doen om hun huis energiezuiniger te maken.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie: http://www.denkaatbv.nl/  
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