Gloria Geschiere van Ewijk over Duurzaam leven
‘Waarom ik duurzaamheid belangrijk vindt
voor een organisatie?’ Als mens, maar ook als
organisatie ben je verantwoordelijk voor de
keuzes die je maakt en de gevolgen van jouw
beleid op de samenleving. Duurzaamheid gaat
over de toekomst, maar vraagt NU anders
denken en handelen. Dit
bewustwordingsproces is steeds meer op gang
aan het komen, maar jezelf veranderen is
moeilijk. Ook is het vertalen van duurzaamheid
naar je eigen werk/vakgebied, maatwerk. Als
je duurzamer wilt handelen, dan wil je graag
concreet horen wat je moet doen. Dit is echter
vaak moeilijk. Wat op het eerste gezicht een
duurzame keuze lijkt, kan bij nadere inspectie
een nieuw probleem veroorzaken. Het is
daarom belangrijk dat je zorgt voor een
dynamische klankbord, zodat je alle voors en
tegens kunt meenemen in jouw besluitvorming.
Hoe doen wij dat bij de provincie? De provincie heeft hiervoor het afwegingskader
Duurzaamheid ontwikkeld. Met medewerker uit alle hoeken van de organisatie is in kaart
gebracht welke aspecten duurzaamheid in de provincie Utrecht bepalen. Bij het beleid
dat wij maken en projecten die wij opzetten, activeren wij de organisatie om het
afwegingskader te gebruiken. Via duurzaam werken sessies laten wij mensen vanuit
verschillende afdelingen meedenken aan het verduurzamen van ingebrachte projecten.
Hierdoor wordt inzichtelijk wat de balans is tussen people, profit & profit en waar kansen
voor duurzamere invulling van een project liggen. Daarnaast zoeken wij actief naar een
manier om duurzaamheid dichtbij de harten van mensen te laten komen.
Ik merk dat ik het ook moeilijk vindt om te veranderen.
Langzaam maar zeker ben ik bewuster aan het
consumeren. Door mijn dagelijkse werk, heb ik steeds
meer begrip van hoe duurzaamheid in de praktijk werkt.
Maar ik merk ook dat er nog veel werk verzet moet
worden door de overheid, het bedrijfsleven en
ondernemers. Met mijn eigen netwerk op LinkedIn
‘Duurzame Leiders in Organisaties’ probeer ik mijn
steentje bij te dragen door deze partijen met elkaar te
verbinden. Er is nog een hele wereld te winnen aan het
slimmer organiseren van ons werk en de juiste mensen
met elkaar in verbinding te brengen. Dus, mijn oproep
aan iedereen is om vandaag te starten met het maken
van duurzame keuzes en opzoek te gaan naar de juiste
partners die jouw daarbij kunnen helpen.

