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Ook de Vlaamse KMO gaat
mee in de transitie

onze belangrijkste ecosystemen in de war
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Marc De Pauw: “Ik merk het dagelijks in mijn contacten met ondernemers. Iedereen is
bezig met een transitieproces, gewoon al om het hoofd boven water te houden:
energiemanagement staat voorop, maar ook grondstoffenmanagement krijgt steeds
meer aandacht.”
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MDP: “Meer nog, het is een absolute noodzaak! Ontkoppelen tussen welzijn en welder.
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We moeten verder evolueren naar een nabijheids-, een diensten- en een belevingseconomie. Begrippen als ‘consudelen’ en
‘consumanderen’ maken daar deel van uit.
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diverse overheden, maar ook de burgers-

klimaatwijziging en haar gevolgen op dit

consumenten nog efficiënter en effectiever

ogenblik zozeer in de kijker staat dat andere
milieuproblemen intussen ondergeschikt lijken, tenzij bij de ‘incrowd’. Ik denk aan overbevissing, verlies aan biodiversiteit, waterbevoorrading, uitputting van grondstoffen zoals
fosfaat of zeldzame aardmetalen. Ik voel me
soms wel een beetje moedeloos. Als je beseft dat je al veertig jaar bezig bent met milieuzorg, en je moet dan vaststellen dat de
mariene verontreiniging met plastics zulke
proporties heeft aangenomen dat ze één van
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Wat is een KMO Adviesraad?
Unizo-leden worden geacht te werken volgens “behoorlijk bestuur” of de “Code Buysse”, die in 2005 werd geïntroduceerd en in 2009 geactualiseerd. Om de bedrijfsleider te helpen doordachte investeringen te doen of goede beslissingen te nemen, kan hij
rekenen op een KMO Adviesraad. Dat een uitgebreide pool van experts in diverse
domeinen, die meestal zelf gepokt en gemazeld zijn in een KMO. Deze adviesraad is
flexibel, ook wat de experts betreft. Wil je investeren in een hernieuwbare energiebron,
dan ga je die beslissing laten bestuderen door een energiedeskundige. Die deskundigen kunnen zich trouwens ook (in bijberoep) aanmelden bij Unizo, om deel uit te maken
van de deskundigenpool.

valt me wel op dat de problematiek van de

Marc De Pauw: “Ik merk
het dagelijks in mijn
contacten met
ondernemers. Iedereen is
bezig met een
transitieproces, gewoon al
om het hoofd boven water
te houden: energiemanagement staat voorop,
maar ook grondstoffenmanagement krijgt steeds
meer aandacht.”

gaan samenwerken om deze noodzakelijke
transitie te doen slagen. Het zogenaamde
middenveld kan daarbij een belangrijke katalysatorrol vervullen. Bovendien moeten we
niet alle heil verwachten van technologische
ontwikkelingen en regelgeving. In de eerste
plaats is het onze ‘mindset’ die grondig
moet wijzigen. Was het niet Horatius die
ooit zei: ‘Quid leges sine moribus’? (letterlijk: ‘Wat baten wetten zonder zeden’)?”
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