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Waarom lokale initiatieven om de wereld te verbeteren  

geen enkel verschil gaan maken 
 

Ik zag een bericht voorbijkomen op LinkedIn van een ondernemer die zijn bedrijfsmodel had 

veranderd van het adviseren van organisaties naar het adviseren over klimaatverandering. Hij 

moedigde kleine groepen aan om gezamenlijk te kijken naar videodocumentaires die 

bewustwording en actie zouden moeten stimuleren. 

 

Dit was mijn reactie: 

 

“Bedankt voor je passionele presentatie. Het laat zien dat je vanuit het hart spreekt. Ik hou ook 

van je aanpak om kleine groepen samen te brengen. Want als individu is onze invloed maar 

klein, maar in aantallen, met miljoenen tegelijk, kunnen we echt een verschil maken. 

 

Toch? Nou ja. In theorie wel ja.  

 

Want jouw initiatief moet flink worden opgeschaald, vergelijkbaar met hoe we in het verleden 

de klassieke economie hebben opgeschaald. Om werkelijk het verschil te kunnen maken zullen 

we namelijk tweehonderd landen moeten verenigen. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook jouw 

doel is, maar het is ook het doel geweest van elk soortgelijk initiatief in de afgelopen halve 

eeuw. 

 

De geschiedenis is bezaaid met goede bedoelingen in het algemeen en briljante ideeën in het 

bijzonder, om overshoot of overconsumptie tegen te gaan: wanneer een populatie de 

draagkracht van haar leefgebied overschrijdt. Milieuvervuiling, vernietiging van de 

biodiversiteit en klimaatverandering zijn slechts symptomen van overshoot. De enige reden 

waarom de focus zoveel op klimaatverandering ligt, is omdat de resultaten daarvan nou 

eenmaal veel duidelijker te zien zijn.  

 

Hoe het ook zij, geen van de 'miljoenen' klimaatrapporten, analyses, boeken, toespraken, 

video's, presentaties of conferenties van de afgelopen halve eeuw heeft ook maar het geringste 

verschil gemaakt in de toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 

Waarschijnlijk denk je dat jouw aanpak anders is, uniek en innoverend. Maar als je niet in staat 

bent om jouw initiatief op te schalen, over de grenzen van tweehonderd landen heen, of de 

wereldpolitiek te veranderen of ons allemaal 'meer te laten doen met minder', dan zal je 



initiatief, het spijt me dit te moeten zeggen, helemaal niets gaan veranderen. Althans, niet op 

de schaal die ertoe doet: mondiale schaal.  

 

Wat we als menselijke soort ook bedenken om van deze wereld een betere plek te maken, 

uiteindelijk moet het de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen aantoonbaar naar beneden 

brengen. Maar ze gaan nu juist al tweehonderd jaar omhoog en ze gaan nog stééds omhoog. 

Wat ik dus feitelijk aan je vraag is hoe jouw initiatief de wereldwijde uitstoot van 

broeikasgassen duurzaam naar beneden gaat brengen. Dat is alles.”  

 

Meer weten?   

 

https://www.demensalsgrens.nl (website, WordPress)  

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.  

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos (boek 

‘De mens als grens’ op Managementboek)  

 

https://www.demensalsgrens.nl/
https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos

