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VAN
VERBETERING
NAAR
OPLOSSING

‘Ik kreeg
als antwoord:
kan die Renault
van jou dan
wel uit?’
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Er zijn van die mensen die al decennia bezig

zijn met duurzaamheid. Zoals Engbert Breuker,
een veteraan in de wereld die zich bekommert
om een mooiere toekomst.

Door Bouke Nielsen, foto Pepijn van den Broeke

Engbert Breuker heeft ook nog wel van die momen-

achterlaten dan je die hebt aangetroffen. Dan denk

ten dat hij in resultaten denkt. ,,Iemand had 50.000

je na over de VW diesel. Over Steve Jobs, de meest

euro in verduurzaming van haar huis geïnvesteerd en

verschrikkelijke man die prachtige apparaten heeft

ik vroeg haar of dat wel uit kon’’, vertelt hij. ,,Ik kreeg

bedacht, maar verkeerde metalen heeft gebruikt.

als antwoord: ‘Kan die Renault van jou dan wel uit?’

En over Elon Musk, die auto’s maakt met accu’s.

En meteen snapte ik: over vakantie, keuken en kinde-

Het is troep, maar het is ook vooruitgang.’’

ren denk je ook niet in termen van resultaat.’’
Breuker gaf via Skype les aan jonge ondernemers in
Hij weet nu: ,,Je krijgt wel degelijk wat terug voor

Boedapest en vroeg hen: ,,Wie van jullie wil de we-

verduurzaming, maar het heeft een maatschappelijke

reld vernielen?’’ Nou, dat wilde natuurlijk niemand.

waarde. Je moet het op een andere manier waarderen

,,En toch doet 80 procent het straks.’’ Hij vertelt

dan in geld.’’

dan over een project bij hem in Den Andel, waarbij
plastic opgehaald werd. Er kwam een conflictje met

Breuker is zijn hele leven al bezig met verduurzamen.

een afvalverwerkingsbedrijf. ,,We kwamen aan hun

,,Het is een levensvisie, het is hoe ik naar de wereld

grondstof en men had een miljoen geïnvesteerd om

kijk’’, zegt hij als aanhanger van de blue economy,

het te verwerken. Maar dat is toch heel gek: we heb-

een streven naar duurzaamheid die goed is voor

ben bedrijven gecreëerd die belang hebben bij afval.’’

mens en portemonnee, waarbij ecologische, sociale
en economische elementen dragend zijn. ,,Het gaat er

Het is allemaal een verbetering, maar geen oplossing.

om de wereld leuker en mooier te maken.’’

Je moet integraal leren kijken, vindt Breuker. ,,Je
moet de bron van het probleem aanvatten. Via Pen-

Voor hij uitweidt over zijn ideeën wil Breuker uit de

tascope hebben we in 2013 het doel geformuleerd:

doeken doen hoe de ontwikkeling van de mens is

wereldvrede in 2025. We laten organisaties naden-

gelopen. Dat is het fundament van zijn manier van

ken met dat doel voor ogen. En als nu weer een paar

denken. Hij beent in grote stappen door de geschie-

ondernemers deze NoordZ lezen met dit verhaal, dan

denis en schetst een beeld van dan weer ik-periodes

kan het snel gaan. Zo moet het ook met duurzaam-

en dan weer wij-tijdperken.

heid gaan.’’

Hij landt op zeker moment aan bij de meest recente

Maar nog eens wat: was het klimaat de afgelopen

decennia, waarin resultaat en markt steeds zwaarder

jaren niet erg gunstig voor duurzaamheid en lijkt

gingen wegen. ,,Het ging om de beste. Maar dat spel

er alweer een kentering gaande, nu de economie zo

kende vaak maar één winnaar en een heleboel ver-

aantrekt? ,,Dat gevoel heb ik wel. We zijn niet diep

liezers.’’ Er kwam daarna een verlangen naar meer

genoeg door het dal gegaan. Er was geen reset, geen

harmonie, er ontstonden teams die met visie over

echte economische meltdown. Dit was een mooie

duurzaamheid denken: we hebben de hulpbronnen

mensvriendelijke crisis.’’

op deze wereld in bruikleen. En nu is dan de holistische fase, die van de veelzijdige mens. ,,Als je bewust

Breuker ziet aan de banken dat er maar weinig ver-

leeft, dan weet je in welke context je welke waarden

anderd is. ,,Want ze doen dezelfde dingen als eerder.

nodig hebt. De veelzijdige mens heeft al die dingen

En Triodos is gewoon een groen gespoten ING Bank,

in zich.’’

al doet die bank het beter dan de rest. Ik heb al eens
de boter-bij-de-vis-bank bedacht. Weet je dat onder-

Het is een sterk verkorte uitleg waarvoor Breuker

nemers bij de bank terecht kunnen voor het financie-

normaal drie dagen cursus nodig heeft. ,,Vanuit die

ren van hun debiteuren? Dat is van de gekke, je kunt

achtergrond kijk ik naar organisaties, maatschappij

toch ook direct afrekenen?! Als we dat gewoon met

en mensen. Elke periode kent een dominantie van ik

z’n allen afspreken is een groot deel van de overbodi-

of wij. Duurzaam is voor mij: vanuit de mens geïn-

ge kredieten al weg.’’

tegreerd kijken naar hoe je de wereld mooier wilt
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Je denkt
na over
Elon Musk,
die auto’s
maakt
met accu’s.
Het is
troep.
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Engbert breuker
Mede-eigenaar implementatiebureau Pentascope
Werkt veel samen met professor Jan Rotmans
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Nederlands voorzitter Social Venture Network
Schepper van RedtobeBlue

Van verbetering naar een oplossing, dáár gaat het
om, vindt Breuker. En van macht naar kracht. Hij
strijdt er al jaren voor. Hoewel, is het wel een strijd?
,,Het is voor mij een overtuiging. Het is soms alleen
moeilijk uit te voeren. En ach, wie niet mee wil doen
komt niet in aanmerking voor mijn boodschap.’’
Hij is niet pessimistisch over de toekomst en de
mensheid. Zeker niet. Met een glimlach stelt hij vast:
,,Als je je hoofd met het hart verbindt, gaan je
handen vanzelf de goeie dingen doen.’’

Inititator de Lol-werkplaats

