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Business paradox

Business leaders see a plateau effect in sustainability—

and are struggling to make the business case for action” 

while “67% do not believe that business is doing enough 

to address global sustainability challenges”



Nieuwe businesscontext: drie 
megatrends



Wat betekent duurzaamheid voor u? 

Het wordt overschat
Het is een morele 

verplichting

Het gaat over risico 
management

Het is een opportuniteit 

Duurzaamheid



Wat is 
duurzaamheid 
nu dan eigenlijk? 



Duurzaamheid is floreren 
Duurzaamheid Floreren

Continuïteit, duurzaam Welvarendheid

Overleven Gedijen 

Voldoen aan 

verplichtingen

Zich ontwikkelen op een 

gezonde en krachtige 

manier

“Doing less harm” “Doing really well by doing 

good”



Interface, a global sustainability leader and industry-game 

changer, is a world-leading modular flooring company with a fully 

integrated collection of carpet tiles and resilient flooring.

1994 2019 Beyond 2020

Zero impact Climate Positive



Business Case: Interface 

https://www.youtube.com/watch?v=QvU3

5PbKwOk

https://www.youtube.com/watch?v=QvU35PbKwOk

https://www.youtube.com/watch?v=QvU35PbKwOk
https://www.youtube.com/watch?v=QvU35PbKwOk


AIM2Flourish opdracht



Wat is AIM2Flourish.com?

• Business-for-good platform (gesteund door de UN)

• Community van studenten, professoren en bedrijfsleiders 

• Call for action “positive change” 

• Erkenning voor best practices van bedrijven



AIM2Flourish opdracht

Een bedrijfsinnovatie met 

winstoogmerk die aan deze 

criteria voldoet: 

• Draagt bij aan SDG 

• Bedrijf met winstoogmerk

• Netto positief effect 

• Verankerd in het bedrijf

• Schaalbaar of repliceerbaar



AIM2Flourish: hoe? 

● Zelfsturende teams van studenten

● Interview met CEO van een “mutual benefit” case

● Rapporteren van vernieuwing en hoe dit bijdraagt aan 
zowel het bedrijf als de omgeving

● Persoonlijk reflectieverslag 



Ervaring van student 



Wat heb ik geleerd? 

● Gouden verhalen, onbekende ondernemingen 

● Theorie versus praktijk 

● Nood aan verdieping (voor mezelf) 



OPO Sustainable Entrepreneurship 

● Andere kijk duurzaamheid 

● Real-life cases 

● Visie en mening worden gehoord 

● Debatteren 
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