


Programma
12.30 – 12.50  Mark van Benthem, Probos, Introductie

12.50 – 13.50  Arno Frühwald, Department of Wood Science and Technology 
University of Hamburg, Germany, The Ecology of Timber Utilization, 
Life Cycle Assessment, Carbon Management*

13.50 – 14.20 Remco Sevink & Raymond van der Meer, Dierenpark Amersfoort,
Duurzaam inkopen in de praktijk

14.20 – 14.35   Discussie / vragen uit de zaal

14.35 – 14.50 MVO Nederland en de VVNH, een verantwoorde samenwerking

* Deze presentatie wordt mede mogelijk gemaakt door www.reefhout.nl



Stichting Probos, Kennis & innovatiecentrum

– Lange historie (opgericht in 1965)

– Projectenorganisatie (10 pers.)

– RvA & RvT: afspiegeling van

de functies van bos

– Van oudsher statistieken (FAO, 

UNECE, ITTO, etc)



• Historie (I)

– Reguliere werk, bijvoorbeeld:

• GWW database, RWS

• Promotie SFM in Oekraïne (www.smuf.com.ua) 

• Ondersteunen VVNH beleidsplan 

• Regionaal hout (Veluws hout, natuurlijk! (www.veluwshout.nl))

• COST Action Recovered wood (EU)

• En meer (www.probos.net)



Historie (II)

– Symposiareeks Verantwoord Ondernemen met 

Hout:

• Fort bij Vechten, 2004 

• Kasteel de Vanenburg (I), 2005

• Kasteel de Vanenburg (II), 2007, i.s.m. ICCO

• Rol plantages

– In totaal ruim 350 deelnemers



Wat is MVO?

• 3 P’s: People – Planet – Profit

– Individueel invullen;

– Sectoraal aanpak van groot belang!



Hét issue voor houthandel & verwerking:

• Illegale en niet duurzame houtkap

– Certificering SFM

– Legaliteitsverklaring

– Landconversie (palmolie, soya, veeteelt, etc)

– Duurzaam inkopen (vraag)



Daarnaast:

• Sociale aspecten / arbeidsomstandigheden (o.a. stof)

• Energieverbruik

• Rendement optimaliseren

• Dialoog stakeholders

• End of life strategy

• Toegevoegde waarde (in land van herkomst)

• Goed hout op juiste plek

• …



• Eigen overtuiging

• Druk milieubeweging / milieubewustzijn consument 

• Onderlinge concurrentie

• Verantwoord investeren 

• Duurzaam inkopen (overheid)

• …

Drijfveren:

M.a.w.: omdat het hoort, moet of loont



• Winst voor de samenleving (milieu e.d.)

• Efficiëntere bedrijfsorganisatie

• Klantenbinding (veel gevallen verdieping) 

• Goede en open relatie met leveranciers

• Continuïteit van het bedrijf op de lange termijn (bosbehoud = (ook) 

grondstoffen behoud)

• Innovatie

• Onderscheiden van concurrentie

• Beter imago of versterken reputatie

• Binding werknemers (sfeer, motivatie, tevreden werknemers zijn 

ambassadeur voor het bedrijf)

Maar wat levert MVO op?



MVO financieel aantrekkelijk

Bron: Institute of Business Ethics



Studie Innovest Strategic Value Advisers (’03)

Onder 29 houtbedrijven in UK:

• Aandelen van bedrijven die op milieuvlak boven-

gemiddeld presteerden, hadden in 4 jaar tijd een 43% 

beter bedrijfsresultaat. 

• Op andere financiële parameters scoorden ook beter.



Zomaar wat vragen:

• Weet u waar al uw hout vandaan komt? 

– Kunt u dat aantonen?

• Weet u ook waar uw leverancier het hout koopt?

– Kan hij dat aantonen?



Hout, mits verantwoord geproduceerd, prachtig 

en milieuvriendelijk materiaal:

– In 20 tot 120 jaar grondstof, itt eeuwen (plastics en erts)

– Weinig energie bij productie & verwerking

– CO2 neutraal, zelfs sink en bij substitutie zelfs winst

– Bosbeheer & Biodiversiteit

– … 

Arno Frühwald





Formulier met suggesties voor onderwerpen (reminder MvB)

Volgende bijeenkomsten:

• 21/2/08: Rijksoverheidsbeleid t.a.v. duurzaam inkopen: 

op naar 100% in 2010

• 24/4/08: Kleine houtproducenten en de internationale 
houthandel; een win – win situatie? 
(i.s.m. ICCO & NCDO)

• september en november 2008 



If a tree can earn its’ living, 

it has a greater chance of 

survival
en het bos dus ook


