
Creemers en Creemers over duurzaamheid

Twee broers, Rob en Marcel Creemers, hebben zich ieder op geheel eigen wijze verdiept in de

vraagstukken van duurzaamheid en klimaatverandering en verzorgen hierover een indrukwekkende

en verhelderende duopresentatie.

Rob is als trendwatcher al jaren bezig informatie te

verzamelen over  het  lot  van de aarde en de manier  waarop

de mens bezig is cruciale hulpbronnen uit  te putten door

middel van bovenmatige consumptie en dito verbruik van

energie en grondstoffen. Hij schreef er ook een boek “Leven

zonder olie” . Nu er zo'n 3 miljard

wereldburgers in Azië druk bezig

zijn hun niveau van welvaart te

verhogen, wordt het probleem

alleen maar groter. "Als heel veel mensen teveel willen, loopt  het  slecht  af

met de aarde". Rob maakt in een duizelingwekkende presentatie het

probleem zichtbaar en schier onontkoombaar. Rob is niet pessimist isch

over  de mogelijkheden van de mens om de problemen op te lossen, maar

vindt  dat  er  meer  tempo  moet  worden  gemaakt  en  beter  moet  worden

samengewerkt.

Marcel  is  als  hoogleraar  al  jaren  bezig  het  ingewikkelde

probleem van klimaatverandering uiteen te rafelen en op

basis van zijn analyse laat hij zien waarom mensen maar zo

langzaam vorderen op weg naar oplossingen. Daar zijn twee

redenen voor. De eerste is dat energieverbruik en de emissie

van broeikasgassen zit ten in alles wat wij doen, waardoor

het  heel  moeilijk  is  een  begin  te

maken met afdoende oplossingen:

we moeten bijna alles opnieuw

bedenken . De tweede is  niet een

onwil (wat vaak gedacht wordt) maar eerder een onmacht, die voortkomt uit

de sterk uiteenlopende visies en meningen die de verschillende mensen

hebben. In een intensieve interactie met de zaal laat hij de mensen

ontdekken welk perspectief zij aanhangen, waardoor de discussie met elkaar

eenvoudiger wordt. Marcel helpt u bij het maken van een life cycle analyse,

het verkleinen van uw foot print en het maken van een business case.

Marcel en Rob zijn beiden niet in staat het probleem van klimaatverandering voor u op te lossen,

maar zij kunnen u of uw organisatie wel een veel beter inzicht geven in de aard van de problematiek

en de oplossingsrichtingen en helpen bij het ontwikkelen van scenario's voor de toekomst.


