ESTAFETTE
In deze rubriek vertellen
milieuexperts of duurzaamheidsprofessionals
over hun job of project.
Ze geven de estafettestok vervolgens door
aan een ecocollega uit
een totaal andere sector.

ONDERNEMERSDUO THOMAS RAU EN SABINE OBERHUBER
PRESENTEERT NIEUWE DIENSTENECONOMIE

“Bedrijven
moeten totale
verantwoordelijkheid
voor hun producten
opnemen”
Thomas Rau en Sabine Oberhuber,
Turntoo

Sinds de vorige eeuw is onze economie gericht op een
continue, exponentiële groei. “Onhoudbaar,” stelt Thomas
Rau, “we moeten onze economie fundamenteel anders
organiseren.” In het boek ‘Material Matters’ stelt hij samen
met collega en levenspartner Sabine Oberhuber een model
voor waarbij grondstoffen eeuwig circuleren en niet langer
verloren gaan. “De hele productieketen moet op de schop,
van de grondstoffenmijn tot de eindgebruiker.”
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V

ierentwintig jaar geleden richtte Thomas Rau
het ontwerpbureau ‘RAU
architecten’ op. De missie: gebouwen maken die energie produceren,
en gezond en duurzaam zijn. Toen
ze zeven jaar geleden hun bureau
opnieuw inrichtten, plaatsten ze een
aantal leveranciers voor een nieuwe
uitdaging. Thomas Rau: “Zo wilden
we van Philips geen lichtarmaturen,
maar wel licht kopen. Philips blijft
daarbij eigenaar van de producten en
is ook verantwoordelijk voor de ener-
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gie. Het kopen van diensten in plaats
van producten werd de basis voor ons
toekomstmodel en een middel om
materiaalbehoud te faciliteren.”

Macht en verantwoordelijkheid

In het boek klagen jullie de technische, psychologische en functionele
manipulatie van producten aan,
omdat die ervoor zorgt dat consumenten worden aangezet om zo snel
mogelijk nieuwe producten te kopen. Hoe verhelpt een dienstensysteem dat probleem?
Sabine Oberhuber: “Producten worden vandaag gemaakt om snel kapot
te gaan (designed to fail), achterhaald
te zijn (designed to be outdated) of uit
de mode te zijn (designed to be outfashioned). De producent wil zoveel
mogelijk producten verkopen, dat
houdt zijn zaak draaiende. Als je een
dienst levert in plaats van een product,
krijg je een heel andere incentive. De
producent krijgt dan niet alleen de
macht over het product, maar draagt
er ook de verantwoordelijkheid voor.
Hij heeft er plots alle belang bij dat
producten zo lang mogelijk functioneren en dat de klant er maximaal
tevreden over is.”
Thomas Rau: “Het hele model
steunt op het principe dat macht
en verantwoordelijkheid opnieuw
bij dezelfde persoon of organisatie
terechtkomen. Dat is vandaag de dag
niet het geval. We krijgen allerlei
producten in handen waarvoor wij op
lange termijn geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. We kunnen zelf
geen zorg dragen voor de materialen
en grondstoffen die we gebruiken om
bijvoorbeeld een huis te bouwen, laat
staan dat we ze kunnen hergebruiken.
Daarom moeten we anders naar eigendom kijken en ons afvragen welke
producten we nog graag in eigen bezit
willen.”
Oberhuber: “Door de eigendom
van de lampen en ook de energierekening bij Philips te houden, kregen
we bijvoorbeeld minder lampen in ons
gebouw. Philips had er immers alle
belang bij om te berekenen hoe groot
onze lichtbehoefte echt is en hoe we
optimaal gebruik kunnen maken van
het daglicht.”

Airbnb en Uber worden
vaak naar voren geschoven als voorbeelden van
de nieuwe dienstenmaatschappij. Maar dat zijn
slecht gekozen voorbeelden?
Oberhuber: “Airbnb
en Uber zijn voorbeelden
bij uitstek waar macht en
verantwoordelijkheid net
uit elkaar worden gehaald.
Zij dragen immers niet de
verantwoordelijkheid over
de sociale en economische
gevolgen van hun businessmodel. Uber leidt ertoe dat
iedereen taxichauffeur kan
zijn. Wat eerder uitmondt
in extra capaciteit dan in
een ideale benutting van de
bestaande capaciteit.”
Producten als diensten
aanbieden, dat vraagt
om de hertekening van
de bedrijfscultuur van
productie, financiering, marketing
tot sales. Welke voordelen halen de
producenten daaruit?
Oberhuber: “Bij een dienstenrelatie
is een goede leverancier-klantrelatie
de basis. Investeren in die relatie is
dus essentieel. Dat vraagt een heel andere aanpak van de sales-afdeling, en
ook de marketeers zullen zich moeten
aanpassen. Producten moeten heel
anders en wellicht gedifferentieerder
op de markt gezet worden. Hoewel
het financieringsmodel herbekeken
moet worden, zijn wij ervan overtuigd
dat de marges die de producent kan
halen minstens even groot zijn. Je
creëert immers een stabiele business,
waarbij een groot deel van de omzet
uit bestaande contracten voortkomt.
Dat betekent dat je niet elk jaar met
nul omzet begint.”
Rau: “De producent blijft eigenaar
van de producten, ook dat is op zich
een groot voordeel. Op het moment
dat hij een product terugkrijgt van de
klant heeft hij verschillende opties:
het opnieuw uitlenen, het gedeeltelijk herbestemmen of de materialen
hergebruiken of uitlenen aan andere
producenten.”

“We moeten de
economie bekijken
als een bibliotheek
met materialen, en
elk product als een
materialendepot”
THOMAS RAU
(TURNTOO)
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“Als je een dienst levert
in plaats van een product,
heeft de producent er
plots alle belang bij
dat producten zo lang
mogelijk functioneren”
SABINE OBERHUBER
(TURNTOO)

Universele Rechten van het
Materiaal

Materialen en grondstoffen zijn
op die manier blijvend inzetbaar.
Maar hoe organiseer je dat concreet?
Rau: “We zouden de economie moeten bekijken als een bibliotheek met
materialen, en elk product als een materialendepot. We moeten weten welke grondstof op welk moment en waar
gebruikt wordt. Zodra een grondstof
vrijkomt, kan een andere producent er
gebruik van maken. Zo vermijden we
in de toekomst afval, want uiteindelijk
zijn dat grondstoffen die in de anonimiteit geraken. Om grondstoffen een
identiteitsbewijs te geven, is registratie erg belangrijk. We stellen voor om
het materialenpaspoort te gebruiken.
Daarin tekent een producent of architect precies op waaruit een product of
gebouw bestaat.”
Is dat praktisch haalbaar?
Oberhuber: “Het kan zeker. We hebben het zelf al enkele keren toegepast
bij een aantal nieuwe gebouwen. Al
komen er uiteraard nieuwe vraagstukken bij kijken. Een producent bezit de
intellectuele rechten van een product,
en daar behoort ook het materialengebruik toe. Dus moet er gezocht worden naar een manier om materialen te
registreren zonder dat concurrenten
daaraan kunnen komen. Zolang de
producent zijn voorraad zelf beheert,
is bekendmaking niet zo belangrijk.
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Het gaat erom bij ontmanteling en
hergebruik goed te weten waarover je
beschikt.”
Ook pleiten jullie voor de Universele Verklaring van de Rechten van
het Materiaal, naar analogie met
de universele mensenrechten. Wat
zijn zulke universele rechten van
materiaal?
Rau: “Wij stellen ons als mens
centraal op in deze maatschappij. We
eigenen ons rechten toe die boven alle
andere dingen op deze planeet gaan.
Door materialen rechten te geven, bijvoorbeeld het recht om niet verloren
te gaan, benadrukken we het gelijkwaardige karakter van alles wat op de
planeet aanwezig is.”
“De Verklaring van de Rechten van
het Materiaal is in de eerste plaats
bedoeld om het thema op de agenda te
plaatsen, niet om er bepaalde straffen
aan te koppelen. Het is ons vooral te
doen om een culturele transformatie.
De Rechten van de Mens hebben grote
delen van de wereld bewust gemaakt
van het recht op bescherming. We
hopen op hetzelfde effect. We zullen
het document dan ook in 2018 – op
de verjaardag van de Verklaring van
de Rechten van de Mens – aan de VN
presenteren.”

Eigenbelang

Waar zijn het document met de
Rechten van het Materiaal en het
boek ‘Material Matters’ in de eerste
plaats voor bedoeld? Om het brede
publiek van idee te doen veranderen
of om politici te overtuigen?
Rau: “In het hele vraagstuk van de
circulaire economie zijn de politieke
randvoorwaarden erg belangrijk. De
regelgeving zorgt vandaag nog voor te
veel problemen, bij hergebruik of reparatie van materialen bijvoorbeeld. Als
een groot bedrijf medisch materiaal
of IT-apparaten exporteert buiten de
Europese Unie, dan kunnen ze die niet
voor reparatie terughalen. Je mag immers geen elektronisch afval over de
landsgrenzen heen exporteren. Er zijn
dus dringend nieuwe juridische kaders
nodig die politici moeten vastleggen.”
Oberhuber: “Anderzijds hebben
bedrijven en bij uitbreiding het brede
publiek natuurlijk ook een grote rol te
spelen in de transformatie. We moeten
ons rentmeesters voelen van alles wat
we in handen hebben. Hoewel we de
materialen mogen gebruiken voor
onze dagelijkse behoeften, moeten
we ervoor zorgen dat de komende
generaties dat ook kunnen doen. Het
zorgeloos weggooien van dingen is
onhoudbaar.”

Willen jullie dan dat dit nieuwe
model wordt opgelegd vanuit de
overheid?
Oberhuber: “Hergebruik en behoud
van materialen verplichten zou dit
model enorm vooruithelpen. Maar
wij geloven dat bedrijven en burgers uiteindelijk zullen handelen uit

weloverwogen eigenbelang. Bedrijven
die begrijpen dat het verstandig is
om de controle te hebben over hun
eigen grondstoffenvoorraad, zijn
beter bestand voor de toekomst. De
wereld is immers op een cruciaal
punt gekomen: de tijd van makkelijk
grondstoffen delven is voorbij. Dat be-

tekent een groot risico voor bedrijven.
Ondernemingen zullen dus niet vanuit
idealisme handelen, maar vanuit strategisch belang.”

Minder grondstoffen delven

Producten als diensten aanbieden is
niet de laatste stap in jullie model.
Het gaat nog een stuk verder. Ook
producenten zouden materialen
kunnen lenen bij de mijnen?
Rau: “Wanneer het contract tussen
consument en producent afloopt,
keren de producten en dus ook de materialen terug naar de producent. Maar
die heeft ze op een zeker moment ook
niet meer nodig. De laatste schakel
in de keten kunnen we dus ook best
anders organiseren. De producent mag
eveneens slechts een tijdelijke beheerder zijn van de gebruikte materialen.
Dit wil zeggen dat ook de mijnen niet
langer grondstoffen verkopen, maar
uitlenen. We baseren alle afspraken
van mijn tot consument op gebruik in
plaats van verbruik. Dat zal er, naar
verwachting, toe leiden dat er minder
gedolven moet worden, omdat de
voorraden beter beheerd worden.”
Het lijkt nog verre toekomstmuziek. Geloven jullie dat dit model er
echt zal komen?
Oberhuber: “Niet van de ene dag
op de andere. Voor de eerste stap –
product als dienst – is er alvast veel
interesse vanuit de bedrijfswereld.
Stap twee – materiaal als dienst –
zal eerder een plan op lange termijn
worden. Maar ook wat dat betreft zijn
we optimistisch. We geloven sterk dat
deze manier van consumeren binnen
een aantal jaar niet nieuw meer is. En
daar willen wij ook aan bijdragen.”
turntoo.com

In de volgende editie leest
u aan wie Thomas Rau
en Sabine Oberhuber
de estafettestok hebben
doorgegeven.
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