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‘Milieu is nooit 
zo eenduidig’ 

Interview met Jacqueline Cramer

d o o r :  v i n c e n t  v a n  s t i p d o n k

‘Wat nu keihard nodig is, is niet alleen technische 
maar vooral ook sociale innovatie. We kunnen technisch al 
heel veel op duurzaamheidsgebied maar het organiseren dat 
die technieken rendabel en geïmplementeerd worden, dat is 
een veel grotere bottleneck.’ 
Jacqueline Cramer, politicus/bedrijfsadviseur/wetenschapper, 
constateert dat zowel wetenschappers als de politici veel aan-
dacht en energie besteden aan het maken van plannen, en dat 
uitvoering een ondergeschoven kindje blijft. Cramer zoekt ‘de 
kiemen voor vernieuwing om de transitie naar een duurzamere 
samenleving voor elkaar te krijgen.’ Daartoe wil ze bruggen 
slaan tussen innovatiewetenschappen en bestuurswetenschappen, 
want: ‘de meeste vernieuwing ontstaat op de snijvlakken van 
wetenschapsgebieden.’ 

Kijkend naar het cv van prof. dr. Jacqueline M. Cramer (1951) rijst het vermoeden 
dat de M in haar naam staat voor Milieu. Ze richt zich daar al haar hele carrière op. 
Cramer werd landelijk bekend als minister van VROM (2007 – 2010). Eerder was zij 
hoogleraar milieukunde in Amsterdam, hoogleraar milieumanagement in zowel 
Tilburg als Rotterdam en hoogleraar duurzaam ondernemen in Utrecht. Ook 
werkte ze jarenlang bij TNO aan milieumanagement in bedrijven en had zij een 
eigen adviesbureau op het gebied van duurzaam ondernemen. Na haar minister-
schap richtte zij het Utrecht Sustainability Institute op, een netwerkorganisatie op 
het gebied van duurzaamheid. Tevens is zij hoogleraar duurzaam innoveren aan de 
Universiteit van Utrecht 

interview
Onder redactie van drs. V.P. van Stipdonk
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Thuis in duurzaamheid

Professioneel ben je continu met milieu-innovatie bezig. Pas je dat ook privé toe? 
‘Ik ben net verhuisd naar Amsterdam en woon daar in een duurzaam huis, met een 
wko-systeem (warmte-koudeopslag, VvS) en met supergoed geïsoleerde muren en 
ramen. Ik heb overal LED-verlichting laten aanleggen, het aanrechtblad is van gere-
cycled materiaal, de vloer van duurzaam bamboe en alle apparaten zijn energiezui-
nig. Ik heb veel gediscussieerd met leveranciers of hun producten wel duurzaam 
zijn. Die afweging is niet altijd eenvoudig. Iets kan op papier duurzaam zijn, maar 
je kunt er in gebruik heel onduurzaam mee omgaan. Zo kocht ik een water-cooker, 
waarbij je kokend water direct uit de kraan krijgt. Dat is op zich milieuvriendelij-
ker, maar met een of twee kopjes thee per dag, is mijn inductieplaat efficiënter. Je 
moet dus ook naar gebruik kijken, milieu is nooit zo eenduidig. Er is energiebelas-
ting in productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Je moet alles meenemen 
in de afweging en ook kien zijn in hoe je het organiseert. Als iedereen het afvalplas-
tic met zijn auto weg moet brengen, is het milieueffect van gescheiden plasticinza-
meling direct weg.’ 

‘Mijn zonde is vliegen’

Dus je staat achter de aloude slogan “Een beter milieu begint bij jezelf”?
‘Ja, dat probeer ik zelf ook toe te passen. Ik heb geen auto en doe alles met OV en 
fiets. Mijn zonde is vliegen. Voor mijn werk moet ik veel naar verre oorden, het zij 
zo. Iedereen heeft mogelijkheden om duurzamer te leven, het kan altijd beter, 
maar ik ben niet van de lijn: ik trek mij geheel terug en ga niet meer vliegen. Dan 
moet het vliegen maar duurzamer gemaakt worden.’ 

Vliegen duurzamer maken, dat lukt een individuele burger nooit. Is dat iets dat de overheid moet 
afdwingen?
‘Eind jaren ‘70 probeerden bestuurders met de stok - met wet en regelgeving - 
iedereen in het hok te krijgen. De overheid nam de leiding bij het milieuvraagstuk 
en het bedrijfsleven stelde zich afwachtend en defensief op. Daardoor begon het 
met lapmiddelen: bedrijven die roet- en vetfilters plaatsten om de smerigheid bin-
nen te houden. Een klein begin, want ze bleven wel met de rotzooi zitten.’

Midden jaren ‘80 werd duidelijk dat het beter werkt als bedrijven geïnspireerd 
worden en zelf nadenken hoe het duurzamer kan, aldus Cramer. ‘Het leidde tot de 
eerste vormen van zelfregulering. Bedrijfsinterne milieuzorg noemden we dat. 
Eind jaren ‘80 begonnen we te werken aan gerichte programma’s om in bedrijven 
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afval en emissies te voorkomen. Vanuit TNO was ik betrokken bij het eerste pro-
gramma PRISMA: PRoject Industriële Successen Met Afval- en emissiepreventie, en 
later bij het programma EcoDesign. Daarbij keken we hoe bedrijven grondstoffen 
en energie konden besparen door bijvoorbeeld machines beter af te stellen, zorg-
vuldig gebruik te maken van energie en grondstoffen of door producten milieu-
vriendelijk te ontwerpen. Dat leverde voor de bedrijven direct kostenbesparingen 
op. De aanpak was steeds hetzelfde: een kleine groep koplopers ging hun product 
eco-vriendelijker maken. Zo ging het kantoorartikelenbedrijf Ahrend bureaustoe-
len produceren met minder grondstoffen, met andere materialen en onderdelen 
die uit elkaar konden en dus recyclebaar werden. Daardoor kon Ahrend de stoelen 
voor dezelfde prijs verkopen, met minder materiaal, minder kosten en minder 
milieuschade.’

In 2009 interviewde ik in deze rubriek Mirjam de Rijk (destijds directeur van Stichting Natuur & 
Milieu). Zij stelde toen dat je als milieuminister een veel te groot vertrouwen had dat bedrijven uit 
zichzelf het milieu gaan redden, omdat je voor je minister werd vooral bedrijven adviseerde uit de hoek 
van het maatschappelijk-verantwoord ondernemen: een select groepje bedrijven dat er al oog voor 
had. Is dat herkenbaar?
‘Nou, dat herken ik van Mirjam, dat is haar positie. Ik begon mijn werk in de jaren 
‘70 en heb de houding van het bedrijfsleven zien veranderen. Inderdaad werkten 
we in de jaren ‘90 vooral met een kopgroep om te laten zien dat milieu en economie 
hand in hand kunnen gaan. Ik heb toen ook twee jaar bij Philips en twee jaar bij 
Akzo-Nobel intern gewerkt. Geleidelijk aan werd die kopgroep gevolgd door een 
peloton dat steeds meer aandacht kreeg voor duurzaamheid.’ 

Doemverhalen

Toen in de 21e eeuw de vraagstukken people, planet en profit terrein wonnen, werd 
milieu verbreed naar duurzaamheid, vertelt Cramer. Daarmee werd ook het draag-
vlak breder: ‘Bedrijven nemen meer verantwoordelijkheid, zeker de grote. Som-
mige multinationals hebben meer macht dan nationale staten en daarmee ook een 
grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik wil niet zeggen dat we er daarmee 
zijn. Veel bedrijven – en dat is wat Mirjam de Rijk zegt – staan nog in de oude-eco-
nomie-stand. Maar ik probeer op die geleidelijke golf van vernieuwing en verbre-
ding te laten zien waar de kansen liggen voor bedrijven.’

‘Er moeten mensen zijn die het doemverhaal keihard neerzetten’
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Wat vind je van Al Gore, die met zijn doemverhaal An Inconvenient Truth de mensen wakker wilde 
schudden? 
‘Mensen moeten geïnspireerd worden door ontwikkelingen die zij als positief erva-
ren. Als je alleen met doemverhalen komt dan haken mensen af. Ik probeer altijd 
een wervend perspectief te bieden. Je verkoopt een product het best door te vertel-
len dat het een goed product is, dat ook nog eens het milieu dient.’ Niet dat het 
verhaal van Al Gore geen functie had: ‘Er moeten mensen zijn die het doemverhaal 
keihard neerzetten., maar er moeten ook mensen zijn die laten zien dat het anders 
kan, die een toekomstperspectief bieden waar we met zijn allen de schouders onder 
kunnen en willen zetten.’ 

Is dat een soort good cop/bad cop?
‘Ja, ik hoor bij de eerste. Als we gaan zitten sippen, krijgen we nooit wat van de 
grond. Ik kijk waar de kiemen voor vernieuwing zitten en hoe we een transitie naar 
een duurzame samenleving voor elkaar krijgen. Als je echt wilt gaan van een fos-
siele economie naar hernieuwbare energievoorzieningsystemen, heeft dat enorme 
gevolgen. Het verandert hoe we produceren en consumeren. Dan heb je een veran-
dering nodig van gedrag, van economische parameters, van het systeem.’ 

Dat is behoorlijk abstract. Kun je concreet maken hoe we zo’n gedragsverandering bereiken? Hoe deed 
je dat bijvoorbeeld als minister?
‘Mijn ervaring als minister is dat de overheid meestal goed kan bedenken wat het 
beleid moet zijn, maar vervolgens de uitvoering laat liggen. Ik heb het Klimaatpro-
gramma ‘Schoon en Zuinig’ geschreven vanuit een transitiemanagement aanpak. 
Voor de opzet kon ik goed gebruik maken van de wetenschappelijke literatuur. 
Maar ik had niets meer aan de boekjes toen ik het beleid in de praktijk gerealiseerd 
wilde krijgen. Ik heb getracht een transitie in gang te zetten met alle betrokken 
partijen: bedrijven, burgers en overheid. Dat deed ik met verve.’

‘Ik kwam uit een wereld waar je het hebt over transities, 
netwerken, lerende organisaties, innovatiemanagement’

Systeemveranderingen niet afdwingen

‘Grote systeemveranderingen kun je niet afdwingen, dan moet je alle groepen mee-
nemen. Daar liep ik als minister tegenaan: ik kwam van buiten en deed soms voor-
stellen die nog niet zo gemeengoed waren in de politiek. Ik kwam uit een wereld 
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waar je het hebt over transities, netwerken, lerende organisaties, innovatiemanage-
ment.’

Kun je dat met een voorbeeld illustreren?
‘Ik coördineerde het klimaatbeleid, maar moest daarvoor wel commitment krijgen 
van de vakministers en hen medeverantwoordelijk maken. Want energiebeleid zat 
bij EZ, verkeer- en vervoersbeleid bij V&W, enzovoorts. En dan werkt het alleen als 
er voor hen ook wat in zit. Achter alle ministeries zitten belangengroepen en als die 
‘Njet’ zeggen, komt het als een boemerang terug, dan haakt de minister ook af.’ 

‘Mevrouw Cramer: we zijn uw bondgenoot’ 

Aanvankelijk was de bouwsector sceptisch over het klimaatbeleid: ‘Ik ben met hen 
om de tafel gegaan en we hebben doelen afgesproken voor de korte en de lange ter-
mijn voor CO2-reductie en duurzame energie. Om te voorkomen dat we eerst een 
jaar gingen bakkeleien, sprak ik af dat we eerst twee jaar klappen zouden geven op 
zaken die voor de hand liggen. Als na twee jaar zou blijken dat dit niet genoeg zou 
opleveren, zouden maatregelen volgen. Daarop ging men aan de slag en goed ook. 
De bouwsector kwam in een ander daglicht, kreeg een betere reputatie. En toen 
kwamen ze naar me toe en zeiden: Mevrouw Cramer: we zijn uw bondgenoot. Dat 
is hoe het werkt. Voor mij was dat de enige manier om dit te doen. Totaal anders 
dan gebruikelijk.’ 

Hoe kijk je terug op wat je bereikt hebt als minister? 
‘Ik heb op verschillende terreinen successen geboekt: op klimaatgebied, duurzaam 
inkopen, ruimtelijke ordening, materiaalketenbeleid en stroomlijnen van wet- en 
regelgeving. Helaas moest ik na drie jaar het veld ruimen toen het kabinet Balke-
nende IV viel. Ik had graag het geplande werk afgemaakt. Heel zuur.’ 

Verantwoordelijkheid weggeorganiseerd

Cramer betoogt dat de overheid de verantwoordelijkheid lange tijd heeft weggeor-
ganiseerd: ‘Mensen zijn ontzorgd. Maar ik wil niet het belerende vingertje terug. Ik 
wil inspireren en mensen laten voelen dat hun eigen bijdrage ertoe doet, dat het de 
wereld, voor jou en voor je kleinkinderen een stukje duurzamer maakt.’

‘Mensen zijn ontzorgd’
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Niemand is tegen het milieu, waarom slagen we er dan toch niet in om het goed te beschermen?
‘We raken gewend aan meer luxe, meer consumptie. Toen ik jouw leeftijd had, 
woonde ik in een veel kleiner huisje en met veel minder apparatuur dan nu door-
snee is. Dat gaan we niet terugdraaien, ik ben niet voor consuminderen. Ik ben er 
wel voor dat mensen ánders gaan consumeren: hoogwaardiger met meer aandacht 
voor elkaar en de omgeving.’

Waar komt uw betrokkenheid met het milieu vandaan?
‘Ik ben geboren in Amsterdam op 98 stappen van de Dam. Omdat het zo druk was, 
gingen we in het weekend vaak naar onze caravan in Zandvoort. Lekker spelen in de 
duinen. Het verbazingwekkende contrast tussen stad en natuur heb ik al van kinds 
af aan ervaren.’ 

Silent Spring

Een keerpunt in haar leven was het verschijnen van het boek “Silent Spring” van 
Rachel Carson, dat begin jaren ‘60 in een klap het effect van pesticiden en vervui-
ling op de maatschappelijke agenda zette. ‘Dat maakte toen als scholier ontzettend 
veel indruk op mij. Dat onderwerp intrigeerde mij, al kregen we er op de middel-
bare school niets over gedoceerd.’ 

‘In 1969 ging ik met een studiebeurs in Amerika studeren en daar raakte ik echt aan 
het milieu verslingerd. Ik logeerde de eerste maand bij een gastgezin in Los Angeles 
en viel middenin de Amerikaanse cultuur van luxe en rijkdom: enorme keuken, 
gigantische auto, eigen zwembad. Hun huis lag op een heuvel en ik zag over de 
stad een grijze deken hangen. “Oh well, that’s smog, because of all the cars”, zeiden 
mijn gastouders laconiek. Downtown LA branden mijn eerste-generatie-contact-
lenzen zowat uit mijn ogen als ik daar rondliep. Toen begreep ik dat de groei niet 
ongebreideld door kon gaan ten koste van het milieu.’ Daardoor geïnspireerd ging 
Jacqueline Cramer in 1970 biologie studeren. ‘Ik deed een bijvak entomologie 
{insectenkunde, VvS} en onderzocht de bestrijding van ziekten en plagen in de 
fruitteelt. Dat was een directe echo van dat boek van Carson.’

‘Na mijn biologiestudie nam actief deel aan de vernieuwing op milieugebied en 
liep daarin met een aantal mensen voorop. Ik heb veel posities bekleed. Ik begon in 
de wetenschap en werkte daarna tien jaar bij TNO. De laatste vier jaar daarvan was 
ik gedetacheerd bij diverse bedrijven om milieu te integreren in de businessstrate-
gie. Vervolgens ben ik als zelfstandige inspirerende projecten gaan opzetten op het 

BW 0213 binnenwerk   16BW 0213 binnenwerk   16 06-05-13   12:5806-05-13   12:58



•• 17 ••

Bestuurswetenschappen •• > 2 •• 2013

 interview :  ‘ m i l i e u  i s  n o o i t  z o  e e n d u i d i g ’

gebied van duurzaam ondernemen, waarbij ik in het hart van meer dan honderd 
bedrijven mocht opereren. Daar heb ik ook heel veel van geleerd.’

Je was niet politiek actief voor je in 2007 minister werd. Was dat een gemis?
‘Ik was naast het werk altijd al actief in vernieuwingsbewegingen. Ik vond dat de 
politiek veel te bureaucratisch werkte, maar raakte er steeds meer bij betrokken. In 
1999 werd ik lid van de SER. En eind jaren ‘80 was ik als vertegenwoordiger “van 
buiten” betrokken bij de oprichting van GroenLinks. Daar wilde men graag men-
sen uit “de beweging” bij hebben om de vernieuwing in de politiek tot stand te 
brengen.’ 

‘De PvdA past beter bij mijn idee dat duurzaamheid van iedereen is’

Je bent in 1989 gevraagd Kamerlid voor GroenLinks te worden. Waarom weigerde je dat?
‘Ik was toen net bij TNO begonnen en ik had jonge kinderen. Het leek mij niet 
goed te combineren. Ik had het er niet voor over. Achteraf bezien een goede keuze, 
want geleidelijk aan belandde ik bij de PvdA. De PvdA heeft een bredere achterban 
en past beter bij mijn idee dat duurzaamheid van iedereen is. De sociaal-democra-
tie is een brede beweging die veel zaken verbindt. Daar voel ik mij thuis. Groen-
Links richt zich toch vrij sterk op enkel het milieu. Ik wilde bruggen slaan naar 
mensen die daar nog niet zo mee bezig zijn. Door hen vanuit hun eigen belevings-
wereld te betrekken, kon het draagvlak voor milieu en duurzaamheid enorm ver-
groot worden.’ 

In de modder

Een groot deel van haar carrière was ze naast haar werk in bedrijven ook (deeltijd) 
hoogleraar. ‘Vanuit de wetenschap kon ik reflecteren op wat ik in de praktijk mee-
maakte, deed en zag gebeuren. Nu ik weer ben teruggekeerd in de wetenschap, ben 
ik veel bezig met het verbinden van wetenschap en praktijk. Ik sta met beide benen 
in de modder en probeer het gat tussen theorie en praktijk op te vullen: Hoe kan 
duurzaamheid beklijven in bedrijven en in het gedrag van burgers? Wat maakt dat 
een initiatief leidt tot een blijvende verandering in het hele maatschappelijke sys-
teem?’ De hoogleraar in haar staat op: ‘We werken momenteel aan transities in de 
richting van duurzame steden. Daarbij kijken we hoe je alles in de kringloop kunt 
houden en lekverliezen kunt vermijden of verminderen. Dat kan alleen op een sys-
teemniveau.’ 
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Wat zou je doen als je een onbeperkt onderzoeksbudget had?
‘Ik zou een brug slaan tussen innovatiewetenschappen, bestuurswetenschappen en 
sociale wetenschappen, met betrekking tot veranderingsprocessen. Bij mijn pro-
motieonderzoek constateerde ik al dat de meeste vernieuwing ontstaat op de snij-
vlakken van wetenschapsgebieden. Als mensen de grenzen van hun discipline 
opzoeken en gaan samenwerken met andere vakgebieden, dan ontstaan nieuwe 
invalshoeken. Als je in je eigen “community” blijft verander je niet, leer je weinig. 
Een buitenstaander doorbreekt de routine, stelt nieuwe vragen.’ 

‘De meeste vernieuwing ontstaat op de snijvlakken’

‘Wetenschappelijk gezien is dat lastig, want je komt met zulke studies niet makke-
lijk in de A-journals met hun eigen specifieke theoretische discussies. Ik heb met 
plezier ontzettend veel geschreven, maar ik ben geen top-wetenschapper in de klas-
sieke zin. Mijn kracht is dat ik het met de praktijk kan verbinden. Iedereen zijn 
vak. Het is ook fantastisch als mensen zich helemaal in de wetenschap kunnen 
vastbijten. Ik heb daar geen oordeel over, maar mijn kwaliteiten liggen elders.’
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