
Een klimaatneutraal continent in 2050 (liever nog 

in 2030 als het aan ons ligt) vraagt namelijk om 

een veel bredere kijk op de pro blematiek. Naast de 

carbon footprint zijn toxiciteit en bio diversiteit - om 

er maar even twee te noemen - net zo belangrijk. 

   Dan nog:  data verzamelen is niet zo moeilijk. Dat 

kunnen er meer. Het gaat erom dat je de juiste bronnen 

raad pleegt - en die zitten vaak in onverwachtere zaken 

dan je nu kunt bedenken. Maar voldoen aan regel geving  

vraagt om veel meer dan rapportage alleen. Het gaat erom dat je 

álle denkbare data weet te verzamelen (ook die u nu nog niet kunt bedenken), 

continue real time (24/7) inzicht hebt, kunt monitoren én pro-actief bij kunt sturen.

 Met het ESG performance systeem van Salacia Solutions gaat u van rapportage 

naar monitoring, en helpen we u sneller, eenvoudiger én goedkoper te voldoen aan 

de EU-doelstellingen. Waar straks ieder bedrijf aan moet voldoen, ook het uwe.

 Nu kunt u daar aan meewerken omdat u de zaakjes graag goed op orde hee�  

ten aanzien van wetgeving, omdat u bang bent voor schade als de huidige situatie 

naar buiten komt, of omdat het u anders handenvol onnodig geld gaat kosten. 

Kan. Moet u zelf weten. Maar wij houden eigenlijk veel meer van positievere klanten. 

Die het halfvol bekijken, net als wij. Die vanuit een diepe persoonlijke overtuiging 

mee willen werken aan het leefbaar doorgeven van deze planeet aan de volgende 

generaties. Daar schenken we veel liever een kop ko� ie voor in.

  En nee, bij ons geen Haagsche bakkies. Herkent u zich hierin? Vindt u dat ook een 

goed idee? U bent welkom. Kijk anders even op salaciasolutions.com. Als u wilt, hè? 

U moet natuurlijk niks.

Frans vindt het ook een goed idee.salaciasolutions.com

 Kijk, we kunnen er allemaal heel moeilijk over 

doen, over wat ons te wachten staat. Met dat 

klimaat. Maar of we nu hoog springen of laag, 

het  leuk vinden of niet, meebewegen of tegen-

stribbelen: de opwarming van de aarde gaat vele  

malen harder dan we ooit hadden kunnen bedenken. 

Dan kun je denken: na mij de zondvloed. Maar daar mee 

bent u eigenlijk al te laat. Die zondvloed begon vorig jaar 

al in Limburg namelijk. En dat was nog maar maar het begin 

van wat ons écht te wachten staat. Binnen no-time.

 En dan hebben we het natuurlijk alleen nog maar over Nederland, wereldwijd 

nemen alleen al de gevolgen van het broeikase� ect inmiddels apocalyptische 

vormen aan. De rare temperatuurschommelingen, de onverwachte hitte- of 

koude golven, de almaar stijgende zeespiegel en de smeltende poolkappen gaan 

straks alleen nog een leven mogelijk maken zoals je wel eens in de slechtere 

science-fiction films ziet. En eerder dan u denkt.

 Willen we u daarmee bang maken? Nee, verre van. Van bange mensen houden 

wij namelijk niet, hier bij Salacia Solutions. Anders waren we zelf ook nooit aan dit 

avontuur begonnen. We hebben er allemaal duurbetaalde banen als consultants  

voor opgegeven, omdat wij vanuit een diepe intrinsieke motivatie de wereld beter

achter willen laten voor onze kinderen dan hoe we haar aantro� en. Na dat jaar 

zijn we er helemaal klaar voor en belangrijker nog: staat ons TÜV-gecertificeerde 

ESG performance systeem als een huis. Dit gee�  u inzicht in uw prestaties op gebied 

van duurzaamheid, sociaal en goed bestuur. De eerste klanten (niet de minsten) 

hebben het getest, en we zijn glansrijk geslaagd. Dat ESG performance systeem gaat 

veel verder dan alleen het bijhouden van  je CO2-uitstoot.

vluchten in het niet valt. We moeten de kolencentrales opeens als een gek 

gaan opstoken om van het Russische gas af te komen. We moeten ‘iets’ met 

Hoogovens - je moet er niet aan denken dat daar al gewoon jaren rapporten 

in laatjes gestopt zijn.

 En zo moeten we helaas constateren dat de vermindering van de CO2-uitstoot 

vorig jaar voor het eerst na 6 jaar weer stokte. En dat we bijna weer opnieuw 

kunnen beginnen.

 Maar: u moet het de afgelopen twee jaar allemaal ongetwijfeld goed gedaan 

hebben. En u gaat zich de komende jaren ongetwijfeld ook weer keurig aan alle 

regeltjes houden. Maar vraagt u zichzelf eens af: had u dat ook gedaan, gaat u dat 

ook doen, als er géén regelgeving was geweest of komt? Had u het zelf allemaal 

willen doen, vanuit een diepe overtuiging? Of deed u dat omdat het alleen 

maar moest?

 In dit geval hebben we nieuws voor u. De tsunami van klimaatverandering  In dit geval hebben we nieuws voor u. De tsunami van klimaatverandering 

die ons nog vele malen eerder gaat overvallen dan Jimmy Carter in 1977 al te die ons nog vele malen eerder gaat overvallen dan Jimmy Carter in 1977 al te 

horen kreeg, zo bleek afgelopen week (of het zo moest zijn), daar zijn de andere horen kreeg, zo bleek afgelopen week (of het zo moest zijn), daar zijn de andere 

problemen echt niks bij. En de bijbehorende regel geving problemen echt niks bij. En de bijbehorende regel geving 

ook niet.ook niet.

      Zo moeten we in 2030 naar 55% reductie van onze       Zo moeten we in 2030 naar 55% reductie van onze 

COCO2-uitstoot door Europese regelgeving, in plaats van 

49%. En dat terwijl CO49%. En dat terwijl CO2 nu als grote boosdoener 

gezien wordt van de opwarming van de aarde. Op 

zich niet onterecht, maar een leefbaarder klimaat 

is van veel meer met elkaar samenhangende 

zaken afhankelijk dan dat. U moest eens weten.

 Die hele klimaatdiscussie, hè? Daar moeten we nu wel wat mee. Terwijl we al 

zoveel moesten, de afgelopen jaren. Ja, ook wij ondernemers. En corporates. We 

moesten van lockdown naar lockdown. We moesten Zoomen, remote werken, 

vrijmibos vieren via het internet, leren presenteren via Teams. 

 We moesten overheidssteun aanvragen, overheidssteun weigeren, de broek -

 riem aantrekken, de touwtjes laten vieren, als een gek investeren in nieuwe 

kansen of we moesten de hand op de knip houden uit angst voor magere jaren. 

 We moesten flexwerkers laten gaan, contracten niet te snel verlengen, 

aandeelhouders tevreden houden, en nu moeten we weer als een gek op zoek 

naar per soneel dat nergens meer te krijgen is.

 Dan moeten we nu - eindelijk pandemievrij - ook nog even dealen met een 

potentiële Wereldoorlog in onze achtertuin, een achtertuin waar het grootste deel 

van ’s werelds graanexport vandaan komt. En waarvoor nu zo’n beetje de hele 

ijzer voorraad van de aardbol wordt omgesmolten in wapens. Afgezien van de ijzer voorraad van de aardbol wordt omgesmolten in wapens. Afgezien van de 

ellende voor de mensen daar, moet je er ook niet aan denken wat dat voor ellende voor de mensen daar, moet je er ook niet aan denken wat dat voor 

gevolgen op de termijnmarkten gaat hebben. Om nog maar te zwijgen van de gevolgen op de termijnmarkten gaat hebben. Om nog maar te zwijgen van de 

e� ecten op de benzine prijzen, waar we rekening mee e� ecten op de benzine prijzen, waar we rekening mee 

moeten houden.

 We moeten opeens aan de slag met het onderwerp  We moeten opeens aan de slag met het onderwerp 

stikstof, dat niet voor niks het label ‘crisis’ mee-stikstof, dat niet voor niks het label ‘crisis’ mee-

krijgt. We moeten opeens allemaal elektrisch gaan krijgt. We moeten opeens allemaal elektrisch gaan 

rijden. We moeten de files veroorzaakt door boeren-

protesten proberen te omzeilen. We moeten een 

rapport over fijnstof op Schiphol slikken, waarbij 

de economische schade van de geannuleerde 

   Dan nog:  data verzamelen is niet zo moeilijk. Dat 

kunnen er meer. Het gaat erom dat je de juiste bronnen 

raad pleegt - en die zitten vaak in onverwachtere zaken 

dan je nu kunt bedenken. Maar voldoen aan regel geving  

vraagt om veel meer dan rapportage alleen. Het gaat erom dat je 

álle denkbare data weet te verzamelen (ook die u nu nog niet kunt bedenken), 
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malen harder dan we ooit hadden kunnen bedenken. 

Dan kun je denken: na mij de zondvloed. Maar daar mee 

bent u eigenlijk al te laat. Die zondvloed begon vorig jaar 

al in Limburg namelijk. En dat was nog maar maar het begin 

 En dan hebben we het natuurlijk alleen nog maar over Nederland, wereldwijd 

nemen alleen al de gevolgen van het broeikase� ect inmiddels apocalyptische 

Je kunt het
 zo bekijken.

Of zo.


