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Korte teksten 

’Korte teksten’ zijn inleidingen, stimulerende gedachten, smaak-
makers, ideeën-verspreiders, twijfel-zaaiers. Het zijn geen gedachten 
met een eindpunt, geen wetenschappelijk vastgelegde conclusies, geen 
academische teksten, wel voorlopige resultaten van mijn persoonlijk 
onderzoek. De inzichten, ervaringen en reflecties hebben voor mij 
inmiddels een bepaalde ‘stevigheid’. Toch blijven ze slechts een stap 
op mijn nooit eindigende zoek- en vindtocht en dus kunnen de 
gedachten die hier staan morgen weer worden bijgeschaafd. Na 
wijziging krijgt een tekst een nieuw versie-nummer.  

Ik denk en schrijf op de praktijk gericht, pad-vindend  en voel me 1

verbonden met enkele praktisch denkende zoekers in het oude China 
(Zhuang Zi, taoïsme) en in het oude India (Nāgārjuna, De Weg van het 
Midden). 

Ik schrijf in gewonemensentaal, ik vermijd zoveel mogelijk filosofisch 
of technisch jargon, en tegelijkertijd let ik er op dat ik overal zorg-
vuldig spreek en waar nodig nauwkeurig.  Alle begrippen en woorden 2

zijn een conventie, louter een afspraak, dus we kunnen best van 
mening verschillen over woorden. Daarenboven  beleven we woorden 
anders dan een definitie aangeeft. Waar nodig zal ik verduidelijken 
hoe ik bepaalde woorden gebruik. Voor de verwijzing naar personen 
gebruik ik willekeurig ‘hij’ en ‘zij’; dit betekent dat je die in de meeste 
gevallen gewoon kunt ruilen. 

Iedere ‘Korte tekst’ kan je vlot afzonderlijk lezen en gebruiken. Om 
een tekst volledig te kunnen vatten is het echter vaak aangewezen om 
de teksten er bij te nemen waar in de voetnoten naar wordt verwezen.  3

Francis Gastmans  

 Over ‘gidsen’ en ‘pad vinders’ lees je meer in het gratis boek Pathfinder - Samen de 1

juiste weg vinden
 Mijn visie en mijn uitgangspunten m.b.t. communicatie en taal vind je in de tekst  2

Talen en taalgebruik
 Wanneer er in de voetnoten staat “Lees meer in …” slaat dit op een tekst die je vindt 3

op mijn website: https://francisgastmans.com/korte-teksten/
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Inleiding 

Je kunt het woord 'duurzaam' terugvinden in de meest diverse 
combinaties: duurzame ontwikkeling, duurzaam ondernemen, duur-
zaam consumeren, duurzame communicatie, duurzame relatie, duur-
zame producten, duurzame processen, duurzame groei, duurzame 
energiebronnen, duurzame ontwikkeling, duurzame vrede, duurzaam 
bouwen, duurzame samenleving, duurzaam bankieren, duurzaam 
beleggen, duurzaam toerisme, duurzame landbouw, duurzame vis, 
duurzame geneeskunde, duurzaam sporten, … 

Deze tekst wil een bijdrage bieden aan het zorgvuldig en helder 
gebruik van het begrip 'duurzaam'. Dit is bijgevolg geen ‘discussie-
tekst', geen tekst die een standpunt geeft binnen een discussie over wat 
waar of niet waar is. Het doel van deze tekst is aandacht te vragen 
voor een heldere communicatie. Een dialoog is slechts mogelijk 
indien we zorgvuldiger communiceren. Dit is geen pleidooi voor het 
opleggen van een eenvormige definitie van het begrip ‘duurzaam'. 
Diversiteit is mogelijk ook in taalgebruik. Wel is het noodzakelijk om 
helder te zijn hoe je het begrip invult.  
Ik pleit voor: luisteren naar elkaar, aanvaarden dat de ander het begrip 
'duurzaam' anders invult, respect voor de wijze waarop de ander het 
begrip gebruikt, trachten de ander beter te begrijpen (dit is niet 
hetzelfde als met haar 'akkoord gaan’) door vragen te stellen o.a. over 
de invulling van bepaalde begrippen en het verduidelijken van de 
begrippen in de eigen communicatie. 

Deze tekst werd voor het eerst gepubliceerd in 2009 binnen het kader 
van de opdracht van NIRAS  (Nationale instelling voor radioactief 4

afval en verrijkte splijtstoffen). Toch is de tekst nog steeds actueel. Ik 
merk nog iedere dag hoe het begrip ‘duurzaam’ slordig of 
manipulatief wordt gebruikt.  

 https://www.niras.be/4
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Talen en taalgebruik 

Iedere taal (verbale of non-verbale taal) is een levend instrument. Om 
te communiceren worden begrippen omgezet in woorden, gebaren, 
tekens, beelden, e.d.. Het is een proces dat voortdurend plaatsvindt, 
soms intenser, soms minder uitdrukkelijk.   5

De kleinste bouwblokken van de menselijke communicatie zijn 
‘begrippen’. Een ‘begrip’ kan worden uitgedrukt in alle talen. Meer 
nog, een ‘begrip’ heeft een taal nodig om uitgedrukt te kunnen 
worden. Meestal gebruiken we daarvoor de woordentaal. Maar 
hetzelfde begrip kan ook in de andere talen worden uitgedrukt. Je kunt 
‘stoel’ zeggen of schrijven, maar je kan het ook tekenen, schilderen, 
fotograferen, dansen, uitbeelden, zelfs verklanken.  

In een levende taal krijgen begrippen en woorden hun betekenis door 
het gebruik, door de praktijk. Bij het definiëren en het gebruik van 
begrippen gaat het bijgevolg niet om "Is dit 'waar' of 'niet waar'?" 
doch veeleer om "Is dit algemeen gebruik of particulier gebruik?". 
Een taal is immers een conventie. Concreet betekent dit dat de inhoud 
van begrippen in de loop van de tijd zal wijzigen, dat er nieuwe 
begrippen worden toegevoegd of dat nieuwe woorden worden 
gekozen voor bestaande begrippen.  6

Een taal (woorden, gebaren, tekens, ...) wordt op verschillende 
manieren gebruikt. Men kan een taal dagdagelijks gebruiken, 
zorgvuldig, nauwkeurig, paradoxaal, metaforisch, sacraal, verhullend, 
demagogisch, enz.  Om het bij de eerste drie te houden: 7

• In het dagelijks taalgebruik wordt tijdens het communiceren de 
begrippen niet gedefinieerd. Er wordt zonder meer aangenomen dat 

 Lees meer in: Talen en taalgebruik5

  In welke mate is er werkelijk sprake van een andere inhoud sinds sommigen het 6

woord 'verandering' hebben vervangen door 'transformatie'? Zitten onder deze twee 
woorden verschillende begrippen en belevingen of is er niets wezenlijks gewijzigd?

 Lees meer in over de tien vormen van taalgebruik: Talen en taalgebruik7
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iedereen wel begrijpt wat de spreker/schrijver/communicator 
bedoelt met een woord of een teken. Het 'dagdagelijks gesprek' is 
een handig middel, een snelle eerder oppervlakkige uitwisseling van 
meningen en gevoelens, met voornamelijk een sociaal of relationeel 
doel. Het is handig om eenvoudige informatie door te geven. 

• Wanneer je zorgvuldig communiceert, gebruik je je woorden, 
gebaren en beelden bedachtzamer. Je kiest uit een uitgebreidere 
woordenschat. Je wikt en weegt je woorden, je nuanceert veel meer. 
Je gebruikt meer gebaren en beelden en doet dat op een meer 
voorzichtige manier. Je schildert je ervaringen af met meer kleuren 
en schakeringen.  
Je spreekt en beweegt trager. Je last stiltes en pauzes in en laat toe 
dat er onderweg - tijdens het spreken of schrijven of uitbeelden - 
wordt nagedacht.  
Je hebt oog voor de effecten van je communicatie, je hebt meer 
aandacht voor de reactie van de ander. Om beter begrepen te worden 
herhaal je soms dezelfde gedachte onmiddellijk na elkaar maar op 
een verschillende manier. Je bekijkt de zaken makkelijker vanuit 
meerdere invalshoeken. 

• Je kunt nauwkeurig zijn in het gebruik van woorden, tekens, beel-
den en uitdrukkingen. Dan zul je je woorden en tekens uitdrukkelijk 
definiëren of scherp omschrijven. Je weet immers dat woorden 
louter conventies zijn en dat het geen zin heeft te discussiëren over 
de exacte definitie. Je besteedt heel veel zorg aan de correcte 
formulering van je gedachten. Je hebt nog meer aandacht voor je 
non-verbale communicatie en de beelden die je gebuikt. Je wikt en 
weegt je woorden en kiest ze bedachtzaam. Je zult waar nodig 
nieuwe woorden samenstellen die nauwkeuriger je gedachten 
weergeven. Je spreekt nog trager. Je schrijft, schrapt, herschrijft, 
schrapt en herschrijft. Je legt je formuleringen voor aan anderen om 
met meer zekerheid te weten dat je goed wordt begrepen en de juiste 
woorden hebt gekozen.  

-  -3 Versie 7.0



Een taal is steeds contextueel. Woorden, gebaren en tekens worden 
steeds gebruikt binnen een context, ze creëren daarbij mee de context 
en worden tegelijk door die context beïnvloed. Begrippen zijn enkel 
goed begrijpbaar binnen hun context. Bij een zorgvuldige 
communicatie hou je rekening met de context. Bij het omschrijven of 
definiëren van de begrippen wordt steeds de context betrokken. 

Je spreekt of schrijft dan misschien wel met definities in je hoofd 
maar je leeft niet met definities. Je beleeft de woorden op je eigen 
manier. Uit mijn onderzoek blijkt duidelijk dat bij ieder woord voor 
jou een reeks andere woorden horen in hetzelfde netwerk van begrip-
pen: een ‘wolk’ van begrippen. In je geest en in je lichaam ervaar je 
een netwerk aan woorden: een woordenwolk.  8

Daarnaast ‘spreek’ je niet alleen met woorden maar zet je meerdere 
talen in, non-verbale talen, beelden talen, e.d.  

 Lees meer in: Wat is een woordenwolk?8
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De wereld van de geluiden,  
de klanken en de stiltes  

= de muzikale talen, de klank-
talen, de taal van de geluiden  

de taal van de stilte

De wereld van de woorden  
en de teksten 

= de verbale talen, de taal van 
de typografie, de poëtische taal, 

de theatrale taal, de taal van 
mythen, verhalen en sprookjes

De wereld van het lichaam  
en de gebaren  

= de lichaamstalen, de taal van het 
aangezicht, de taal van de handen,  

de gebarentaal, de taal van de 
ceremonies en van de rituelen

Mensen leven  in 
verschillende ‘werelden’  
(minder of meer bewust). 

Mensen gebruiken meerdere 
van deze talen samen,  

het is geen of-of maar en-en. 
Dieren hanteren een beperkt 

aantal van deze talen.

De wereld van de geuren en 
de smaken 

= de talen van smaken en 
geuren, de taal van parfums

De wereld van de aanrakingen 
= de aanraak-talen, de talen 

van de intieme gebaren,  
seksualiteit als relatietaal

De wereld van de tekens, de 
symbolen  en de codes 

= de tekentalen, de codetalen, 
symbolische logica, de wiskunde, 
de taal van de signalen, emoji’s, 

de taal van de tattoo

De wereld van de beelden,  
de kleuren en het licht 

= de taal van foto, film, video, de 
beeldende talen, de talen van de 

kunsten, de taal van de belichting

De wereld van de ruimtes 
= de taal van openbare ruimtes,  

de taal van de tuinen en de parken, 
de taal van de natuur en de 

natuurlijke omgeving, de taal van  
de afbakening van je ‘gebied’

© Francis Gastmans

De wereld van de vormen  
= de taal van de architectuur,  

de taal van de design en de vormgeving, 
de taal van de kledij en van de mode

De wereld van de bewegingen 
en de ritmes 

= de bewegingstalen, de 
danstalen, de taal van de 

podiumkunsten

Versie 13.0 - 09/2021



Het woord 'duurzaam' 

Het gebruik van het woord 'duurzaam' is geen wetenschap maar een 
praxis. Zoals alle woorden is 'duurzaam' een middel. Enkel in een 
strikt taal-wetenschappelijke context kunnen de woorden 'duurzaam', 
'duurzame' en 'duurzaamheid' het onderwerp vormen van een weten-
schappelijke benadering. Wel kan men en dient men steeds aan te 
geven wie het woord gebruikt, in welke context, met welke definitie, 
op basis van welke visie en waarden. Hierover kan men referenties 
verzamelen. Er is echter geen autoriteit die kan voorschrijven hoe je 
de woorden 'duurzaam', 'duurzame' en 'duurzaamheid' moet, mag of 
niet mag gebruiken. 

Het woord 'duurzaam' heeft sinds eind jaren '80 maatschappelijk meer 
nadruk gekregen. Het wordt meer en meer gebruikt en daardoor dreigt 
de inhoud die men er aan geeft alle kanten uit te gaan. Voor het 
Leuvens Onderzoeksnetwerk Duurzame Ontwikkeling (LONDO) is 
'duurzame ontwikkeling' een 'probleembegrip' geworden.  Het is 9

zowel  een consensueel begrip (Wie kan er tegen zijn?), een 
discoursbegrip (Men spreekt er wel over maar wie doet wat hij zegt?),  
een containerbegrip (Bij welk woord kan 'duurzaam' allemaal worden 
geplaatst?), een complex begrip (Wie begrijpt het begrip?) als een 
opportunistisch begrip (Wie maakt er allemaal gebruik van?).  
Is 'duurzaam' wel een duurzaam begrip? 

Op de website van “OnzeTaal” lees je : 10

Duurzaam betekent onder meer 'geproduceerd of verkregen op een 
manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast', 'het milieu 
zo min mogelijk belastend'. Kortom: 'relatief milieuvriendelijk’, 
‘grondstofbesparend'. Het gebruik van duurzaam in deze betekenis is 
aan het eind van de twintigste, begin van de eenentwintigste eeuw 

  LONDO, Duurzame ontwikkeling - Een multidisciplinaire visie, 2009 Acco Leuven9

 https://onzetaal.nl/taaladvies/duurzaam/10
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sterk toegenomen.  
Duurzaam bevat het achtervoegsel -zaam, dat 'geschikt om, geneigd 
tot' betekent: spaarzaam is geneigd tot sparen, buigzaam is geschikt 
om te buigen. En duurzaam betekende letterlijk 'geschikt om te duren', 
oftewel 'weinig vergankelijk', 'lang meegaand', 'lang aanhoudend'.  
De betekenis van het woord duurzaam is met name sinds het begin 
van de eenentwintigste eeuw behoorlijk opgerekt. Duurzaam betekent 
inmiddels in ruime zin 'rekening houdend met het feit dat 
energiebronnen, voedsel, grondstoffen e.d. niet oneindig voorhanden 
zijn'. 
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Stel, je wil 'duurzaam' verduidelijken 

Het is nuttig om aan te geven welke principes en waarden voor jou 
aan de basis liggen van jouw gebruik van het begrip 'duurzaam' (op dit 
ogenblik, voor het actueel onderwerp, binnen de huidige context). 
Over welk soort principes gaat het? Het woord 'duurzame ontwikke-
ling’ wordt vaak geassocieerd met enkele of meerdere van de volgende 
principes  LONDO: 11

- Langetermijndenken = rekening houden met de effecten van ons 
handelen die zich ver in de tijd uitstrekken. De effecten van veel van 
ons handelen zijn gedurende 10 tot 50 jaren vast te stellen, van 
sommige acties blijven de effecten honderdduizenden jaren of zelfs 
langer meetbaar, bv. het radioactief afval van onze kerncentrales. 

- Integratie van diverse aspecten van het menselijk handelen  = het 
integreren van de diverse aspecten van de menselijke activiteiten. 
Binnen de context van het gebruik van het begrip 'duurzaam' 
verwijst men vaak naar drie dimensies: de ecologische, de econo-
mische en de sociale dimensie. (FG: Het is m.i. vandaag - in onze 
kennismaatschappij - nodig om de wetenschap en de technologie als 
een aparte dimensie te beschouwen.) 

- Beleidsintegratie = het integreren van de diverse beleidsniveaus om 
te kunnen komen tot een gecoördineerde aanpak. Het gebrek aan 
integratie van de diverse beleidsdomeinen, zowel nationaal, regio-
naal als internationaal, is een obstakel voor duurzame oplossingen. 

- Voorzorgsbeginsel = niet wachten tot iets onomstotelijk bewezen is 
alvorens te beslissen om een behoudende of beschermende maat-
regel te treffen, uit voorzorg. 

 LONDO, Duurzame ontwikkeling - Een multidisciplinaire visie, 2009 Acco Leuven11
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- Stilstandbeginsel = voorkomen dat de kwaliteit van het leven 
achteruitgaat omdat er niet verder wordt gewerkt aan de vooruit-
gang. Onderzoek en ontwikkeling mogen niet worden stopgezet. 

- Afwenteling voorkomen = bij geografische afwenteling worden de 
problemen doorgeschoven naar de arme landen of regio's, bij 
temporele afwenteling worden de problemen doorgeschoven naar de 
volgende generatie. 

- Intra- en intergenerationele solidariteit = solidariteit moet zich 
uitstrekken over de grenzen van ruimte en tijd heen. We mogen geen 
acties ondernemen die andere mensen vandaag en morgen 
opzadelen met de problematische gevolgen van ons (economisch) 
handelen. Dat zou immers betekenen dat ze worden verplicht om 
iets te ondernemen of dat de ruimte om over iets te kunnen beslissen 
wordt belemmerd. 

- De vervuiler betaalt = wie iets onderneemt is volledig 
verantwoordelijk voor het 'afval' dat hij daardoor creëert. Hij moet 
trachten zo min mogelijk afval te creëren en dient alle 'kosten' te 
dekken van het afval dat hij niet kan vermijden. 

Ik (FG) voeg hier nog enkele principes aan toe: 

- Een contextueel perspectief hanteren = ondernemen zien vanuit de 
totale context van het (economisch) handelen, alle aspecten waarop 
het handelen effect heeft betrekken bij het maken van keuzes, bij de 
besluitvorming en de beslissingsvorming. Men geeft duidelijk aan 
met welke aspecten men rekening heeft gehouden en met welke 
niet. Men kan immers vlot een product als 'duurzaam' promoten dat 
'duurzaam' is vanuit milieu-oogpunt maar ongezond (en dus niet 
duurzaam) vanuit medisch oogpunt. Een systemische aanpak is 
hierbij een vereiste.    12

 Meer in het hoofdstuk ‘lLijnig of systemisch?’ p.1612
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- Het effect telt, niet de bedoeling = men verschuilt zich niet achter 
zijn 'bedoeling' maar hanteert concrete, verifieerbare gegevens van 
de effecten die men bekomt bij het ondernemen. 

- Transparantie = de relatie tussen alle partners/stakeholders/
deelnemers/burgers in het ondernemen en besturen verloopt 
transparant. Iedereen heeft toegang tot alle relevante informatie. 

- Representatief participatief = ieder besluit wordt geformuleerd via 
een representatief participatief proces met de betrokkenen. Er wordt 
daarbij een onderscheid gemaakt tussen 'besluiten' en ‘beslissen’. 
Een beslissing kan enkel genomen worden door wie de verantwoor-
delijkheid wil en kan dragen van de beslissing én van de gevolgen, 
om het ven of die op dit ogenblik gekend zijn of niet. 

Besluiten is een (voorlopige) conclusie trekken, een (voorlopig) punt 
zetten als afronding van een proces van wikken en wegen. Besluiten 
heeft wens-karakter, intentie-karakter. Daar blijft het bij. Een besluit 
kan morgen weer worden gewijzigd. Niermand draagt verantwoor-
delijkheid. Er is ook geen garantie dat een besluit wordt uitgevoerd.  
Beslissen betekent dat je werkelijk de stap zet naar de actie, dat je de 
intentie van een besluit omzet in een actie, dat je een besluit nu omzet 
in een gerichte daad én dat iemand er de verantwoordelijkheid voor 
opneemt. Een beslissing kan niet worden gewijzigd enkel aangevuld 
door een nieuwe beslissing. Doen is beslissen, beslissen is doen. Je 
kunt stellen dat al je handelingen je beslissingen uitdrukken, of je 
daar nu over hebt nagedacht of niet.  13

- Machtdelend = bij het ondernemen en besturen is er aandacht voor 
de 'personen zonder macht', de 'ongeletterden'. Zij hebben en krijgen 
evenveel rechten als de 'machtigen'. Beslissingen worden niet 
genomen zonder dialoog met alle betrokkenen, ook met de 
'personen zonder macht'. 

 Je leest meer over besluiten en beslissen in het gratis boek: De Blauwe Rivier over13 -
steken - Hoe ontwikkel ik een ‘probleem’ tot een duurzame ‘oplossing’?
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Het is nuttig om te kijken naar de samenstelling die men creëert door 
het gebruik van het begrip 'duurzaam'. Meer dan waarschijnlijk zal 
men ook het zelfstandig naamwoord waar 'duurzaam' bij wordt gezet, 
moeten verduidelijken.  Wat is een 'duurzame oplossing’? In welke 
mate bepaalt de context van het probleem waarvoor men een 
oplossing zoekt mee de invulling van het begrip 'duurzaam'? In welke 
mate bepaalt de invulling van het begrip 'probleem' de invulling van 
het begrip 'duurzaam' in de samenstelling? In welke mate bepaalt de 
invulling van het begrip 'oplossing' de invulling van het begrip 
'duurzaam' in de samenstelling? Het getuigt van slordigheid indien je 
veronderstelt dat iedereen hetzelfde denkt bij het begrip 'oplossing'! 
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Een voorbeeld: 'duurzaam communiceren' 

Een van de samenstellingen met 'duurzaam' die verraderlijke addertjes 
onder het gras heeft is 'duurzaam communiceren'.  

Wanneer je het hebt over 'duurzaam communiceren', slaat dat op: 
a) duurzame middelen gebruiken bij het communiceren (bv. 

gerecycleerd papier, plantaardige inkt)? 
b) communiceren over duurzaamheid? 
c) duurzame middelen gebruiken bij het communiceren over 

duurzaamheid? 
d) op zulke wijze communiceren dat de relatie tussen de partners 

duurzaam is, zowel wat betreft de inhoud, het proces als de duur? 

Welke principes die verband houden met ‘duurzaamheid' (p.7) vind ik 
terug in de vier definities, welke niet? 

Wanneer je 'duurzaam' plaatst bij 'communiceren' slaat het taalkundig 
op de activiteit zelf (communiceren), slechts in tweede instantie gaat 
het om de middelen (definitie d). Men kan duurzaam communiceren 
zonder 'duurzame communicatiemiddelen' in te zetten. Zo is de 
theeceremonie bij veel volkeren een middel om duurzaam te 
communiceren. Bewust samen eten en drinken 'zegt' veel meer dan 
louter te voldoen aan een fysieke behoefte. 'Duurzaam communiceren' 
houdt - in deze zin - verband met de relatie tussen de partners in de 
communicatie. Hun wijze van communiceren en de effecten van hun 
communiceren zijn 'duurzaam'. In duurzaam communiceren moeten 
de principes van duurzame ontwikkeling zoals hierboven geschetst 
terug te vinden zijn ... in het communiceren zelf. 

Zo getuigt het van duurzaam communiceren wanneer je bij conflicten 
toch de relatie open houdt, zelfs wanneer je het niet eens bent met 
elkaar (bv. over de invulling van het begrip 'duurzaam').  
Het onderscheid tussen ‘discussiëren’ en ‘dialogeren’ zit in de ‘duur-
zaamheid' van de relatie. Weglopen van de onderhandelingstafel kan 
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best voor iemand een aangewezen strategie zijn maar is geen 
'duurzame communicatie', het behoort tot de categorie van 
'strategische onderhandelings- en machtsspelletjes'. 

Wanneer je het hebt over 'duurzame communicatiemiddelen' vraagt dit 
evenzeer om een kritische reflectie. Er worden veel publicaties 
uitgegeven op duurzame dragers of gemaakt met duurzaam materiaal 
zonder dat de communicatie tussen de partners duurzaam kan worden 
genoemd. De communicatie verloopt eenzijdig, zonder overleg over 
wat de ontvanger nodig heeft, het is enkel bedoeld om iets te 
'verkopen', het is enkel een mooi discours. In de relatie met het Zuiden 
blijven er vele vormen bestaan van verdoken neo-kolonialistisch en 
racistisch getinte communicatie die vaak vlot verstopt zitten onder 
'duurzame communicatie' in de betekenis a) zoals hierboven 
aangegeven. 
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Drie, vier of meerdere dimensies? 

Men heeft het vaak over drie dimensies: de ecologische, de 
economische en de sociale dimensie. De drie P's staan voor de drie 
elementen, People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit 
(opbrengst/winst). De term is bedacht door John Elkington, een 
consultant op het terrein van duurzame ontwikkeling: "Enter the Triple 
Bottom Line".  Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te 14

Johannesburg (2002) werd de P van Profit veranderd in 'Prosperity'  
(welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke 
winst in de afwegingen te betrekken. De drie P's worden - vaak zonder 
al te veel nadenken - door veel ondernemingen geadopteerd als 
richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het 
is in ieder geval een stap in de goede richting.   

Het heeft weinig zin om te discussiëren over een 'juist' aantal 
dimensies. Wel kan je vaststellen dat het gebruik van het begrip 
'duurzaam' werd verruimd, van vooral gericht op productieprocessen, 
producten, transport, grondstoffen en de Noord-Zuid problematiek, 
naar alle aspecten van het menselijk ondernemen. Wil je zorgvuldig 
communiceren dan zal je niet alleen moeten aangeven hoe je het 
begrip 'duurzaam' definieert en gebruikt maar je zult hetzelfde moeten 
doen met het begrip ‘dimensies' en met hoeveel dimensies jij rekening 
houdt. 

De wetenschappelijke kennis en de technologische ontwikkelingen 
vormen vandaag de grondslag voor een duurzame ontwikkeling en 
voor het kiezen van een duurzame oplossing in het bijzonder. Niet 
verwonderlijk dus dat meer en meer vragen worden gesteld rond de 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line 14

In 2018 is John Elkington teruggekomen op de drie P’s:  
https://www.duurzaamnieuws.nl/john-elkington-neemt-afstand-van-zijn-3p-principe/
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intellectuele eigendom van wetenschappelijke en technische kennis. 
Het gaat bijvoorbeeld over de vele toepassingen van ICT, nano-
technologie en AI. De discussie over het eigendomsrecht van de 
genetische code van (geneeskrachtige) planten en zaden is een ander 
voorbeeld. Komt het eigendomsrecht toe aan de volkeren die reeds 
eeuwen deze planten cultiveren en een open houding hebben (open 
source) of aan het bedrijf dat er een octrooi voor heeft aangevraagd? 
Wetenschappelijke en technologische kennis is essentieel voor de 
ontwikkeling van de mens. Het is daarom zinvol om deze aspecten te 
behandelen als een specifieke 'dimensie'. 

Voorbeeld 1  
De definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens 
de Nederlandse Sociaal Economische Raad : “... het bewust richten 15

van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn waardecreatie in 
drie dimensies: markt (het economisch rendement),  mens (de 
gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu 
(de effecten op het natuurlijk leefmilieu).” De SER biedt daarbij een 
reeks voorbeelden van aspecten aan voor ieder van de drie klassieke 
dimensies. Want wat blijkt, het is allesbehalve vanzelfsprekend om alle 
aspecten van het ondernemen onder een van die drie dimensies onder 
te brengen. Waar breng je bijvoorbeeld 'racisme en paternalisme in de 
communicatie met externe economische partners' onder? 

Voorbeeld 2  
Bij het zoeken en uitwerken aan een 'duurzame oplossing voor het 
beheer op lange termijn van hoogradioactief en langlevend afval' 
hanteert NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en 
verrijkte splijtstoffen) een model met vier dimensies. In feite zijn het 
vier groepen van dimensies. Een duurzame oplossing voor het 
probleem van dit specifiek afval moet voor NIRAS op een 
geïntegreerde wijze getoetst worden aan deze vier dimensies.  

 https://www.ser.nl/nl/thema/energie-en-duurzaamheid15
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Geen eenvoudige opdracht want het gaat hier om stoffen die 
honderdduizenden jaren gevaarlijk blijven!  16

1. Technologie (bv. Wanneer is de nodige technische kennis en kunde 
beschikbaar?)  
Wetenschap (bv. Hoe wordt de oplossing wetenschappelijk 
onderbouwd?) 

2. Financiën (bv. Hoe is dit betaalbaar? Wie gaat dat betalen?) 
Economie (bv. Wat zijn de gevolgen voor onze economie?) 

3. Veiligheid (bv. Wat garandeert de veiligheid op zo'n lange termijn?) 
Milieu (bv. Wat komt er - niet meer - in het milieu terecht?) 

4. Maatschappelijk (bv. Wat zijn de concrete gevolgen voor mijn 
(klein)kinderen?)  
Ethisch (bv. Wat moeten we zelf oplossen, nu? Wat mogen we wel of 
niet doorgeven aan volgende generaties?) 

 https://www.niras.be/de-vier-dimensies-van-een-duurzaam-afvalbeheer16
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Lijnig of systemisch? 

Bij duurzame ontwikkeling of het werken aan een duurzame oplossing 
streef je er naar om de gekozen dimensies (technologie, economie, 
natuur en samenleving) op elkaar af te stemmen en te integreren. Maar 
wat is 'integreren'? Hoe doe je dat? Alles hangt af van de wijze waarop 
je fenomenen of aspecten met elkaar in verband brengt: doe je dat 
lijnig of systemisch?  17

Wanneer we lijnig kijken naar de fenomenen zetten we de verschil-
lende dimensies naast elkaar. We zoeken dan een evenwicht door te 
onderzoeken hoe zwaar de verschillende dimensies wegen, eerst 
iedere dimensie afzonderlijk en daarna in verhouding tot ieder van de 
andere dimensies. Uiteindelijk maken we een berekening van de 
gewogen belangen. We kunnen de dimensies ook over elkaar heen 
plaatsen. Daarbij is er een keuze van wat men als de 'kern' beschouwt, 
welke dimensie belangrijker is dan de andere.  Bij lijnig denken ga je 
er van uit dat je een dimensie op zichzelf kunt beschouwen. 
'Integreren' betekent hier: een optelsom maken van het gewicht dat 
iedere dimensie afzonderlijk in de schaal legt en de gewichten tegen 
elkaar afwegen. Bv. Hoe zwaar weegt het ethische in deze zaak? Hoe 
verhoudt zich dat tot het gewicht dat het financiële aspect heeft? 

 'Lijnig' en kan zowel recht-lijnig zijn (‘lineair’ in de ware zin van het woord) als gebo17 -
gen-lijnig (circulair, spiraalsgewijs, golvend, U-vormig). Steeds gaat het van punt A 
naar punt B, van B naar C, enz. in een vaste volgorde. Enkel vooruit of heen en 
terug. De richting van de beweging wordt aangegeven door een pijl.
'Systemisch' = kijken vanuit de interafhankelijke samenhang van alle elementen die 
een systeem vormen. Van punt A gaat het tegelijk naar punt B en punt C, enz. Een 
toepasselijk beeld: een spinnenweb = het centrale punt is verbonden met alle kruis-
punten van het web en alle kruispunten met elkaar.  Systemisch is NIET hetzelfde als 
systematisch. 
Lees meer in: Drie grondpatronen om het leven te be-leven (lijnig, systemisch en 
lemniscatisch)
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Wanneer we systemisch kijken naar de fenomenen houden we 
voortdurend rekening met de interafhankelijkheid van de dimensies. 
Geen enkele dimensie kan op zichzelf bekeken en gewogen worden. 
De dimensies staan niet naast elkaar en men kan ze niet afzonderlijk 
beschouwen. Steeds moet een dimensie bekeken worden in samen-
hang met de andere dimensies. Je kunt ze wel onderscheiden maar niet 
scheiden. Je kunt bv. de technische aspecten niet voldoende kennen 
zonder tegelijk de andere dimensies te betrekken in je onderzoek. 
'Integreren' betekent hier: steeds het middelpunt beschouwen, daar 
waar de verschillende dimensies samenvallen, ook al start je bij één 
bepaalde dimensie. Het betekent ook dat je nooit nalaat om te vragen 
naar het effect op de andere dimensies van een actie vanuit één 
bepaalde dimensie. 

Wetenschappelijk gevormde personen maken wel eens de opmerking 
dat wetenschap 'transversaal' staat tegenover de andere dimensies. 
Daarmee bedoelen ze dat wetenschap ten grondslag ligt (zou moeten 
liggen) aan ieder van de betrokken dimensies. Zij zien hun vakgebied 
als een kennis, een houding en een methode die overal moet worden 
gerespecteerd. Zij vergeten daarbij echter dat dit kan gezegd worden 
van de meeste dimensies. Wetenschap, ecologie en ethiek kunnen niet 
zonder financiële middelen en het handelen binnen deze dimensies 
heeft steeds financiële consequenties. Wetenschap, financiën en ethiek 
hebben hun basis in de relatie van mens met milieu. De mens kan niet 
bestaan zonder milieu en alle aspecten van zijn handelen hebben een 
relatie met het milieu. Wetenschappelijk, financieel en ecologisch 
handelen is steeds ethisch handelen. Ethiek ligt aan de basis van 
iedere stap die de mens zet, in welke richting dan ook. Er bestaat geen 
ethiekvrije of waardevrije wetenschap. Het is bijgevolg verstandiger 
om de zaken systemisch te bekijken, om te zien dat alle dimensies 
interafhankelijk zijn. 
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Welk model? 

Mensen houden van eenvoudige concepten, tekeningen en modellen. 
Dat maakt het vertellen van 'het verhaal' eenvoudiger en makkelijker 
begrijpbaar. Modellen helpen tevens bij het reflecteren en beoordelen. 
Zo wordt bv. het kwadrant-model - een rechthoek opgebouwd uit twee 
dimensies en verdeeld in vier gelijke vakken - in ontelbare theorieën 
gebruikt. De driehoek is ook een erg populair model. 

Wanneer het gaat om duurzame ontwikkeling of een duurzame 
oplossing, worden vandaag volgende modellen veelvuldig gebruikt: 

 
Welk model je ook hanteert het is belangrijk om te beseffen dat een 
model nooit de werkelijkheid weergeeft doch enkel een communi-
catiemiddel is. Het is een van de manieren om kennis te vatten, zich 
verstaanbaar te maken en om met elkaar afspraken te kunnen maken.  
Modellen kunnen, net als de taal in het algemeen, getekend en 
gebruikt worden op verschillende manieren: dagdagelijks (vluchtig, 
slordig), zorgvuldig, nauwkeurig, enz.   18

Onder ieder model zit uiteraard een visie. Zo toont het model met de 
drie cirkels bovenop elkaar de visie dat één dimensie centraal is en de 
andere dimensies minder of meer omvattend zijn. Dit betekent per 
definitie een ongelijkheid tussen de dimensies. De twee andere 

 Lees meer in: Talen en taalgebruik18
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modellen geven aan dat de dimensies gelijk zijn, dat iedere dimensie 
eigen kenmerken heeft, dat er gebieden zijn die overlappen en dat er 
een gebied is waar alle dimensies samenvallen. 

Het is niet de vraag "Welk model is waar?". Er is geen waar of onwaar 
model. Stel veeleer de vraag  
Wat wil je uitdrukken met dit model?  
Welke principes en waarden druk je uit met dit model?  
Welk procesdenken ligt aan de basis van je model(denken)? 

Ter inspiratie nog een paar andere modellen. 
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