
 
Algemene gegevens 

PPS-nummer AF-12227 

Titel The Sustainability Consortium 

Topsector en innovatiethema AF5 - Markt en ketens 

Projectleider (onderzoek) Koen Boone 

PPS-coördinator (namens 

private partij) 

Hugo Byrnes (Ahold) 

Contactpersoon overheid Erwin Maathuis 

Status (lopend of afgerond) Lopend 

Type onderzoek (F, T of V) Toegepast 

Werkelijke startdatum 1-1-2013 

Werkelijke einddatum 31-12-2016 

Korte omschrijving inhoud  The Sustainability Consortium  (TSC) is wereldwijde 

samenwerking tussen meer dan 100 bedrijven, NGO’s, 

overheidsinstanties en universiteiten. TSC ontwikkelt 

methoden om duurzaamheid te meten voor 

consumentenproducten waarbij de hele levencyclus van 

het project wordt meegenomen. Voor elk 

productcategorie wordt een set van sociale en milieu 

hotspots en verbeteropties vastgesteld. Voor de 

hotspots worden indicatoren opgesteld waarmee 

duurzaamheid gemeten kan worden voor producten 

binnen de productcategorie. Deze indicatoren worden 

gebruikt door ketenpartijen om informatie uit te wisselen 

van duurzaamheid van producten en daarmee 

gezamenlijk verbeterplannen op te stellen. 

 

 

 

Highlights 

Er is een vergelijking gemaakt tussen de twee belangrijkste wereldwijde product 

duurzaamheidsmeetinitiatieven: De Environmental Footprint van de Europese Commissie 

en The Sustainability Consortium. Op basis daarvan is een routekaart opgesteld om de 

initiatieven zoveel mogelijk op elkaar af te laten stemmen. 

 

Verder zijn de duurzaamheidindicatoren voor 117 consumenten productcategorieën 

aangescherpt en is voor bijna alle (1210 van de 1369) indicatoren een 

handleidingsdocument opgesteld zodat gebruikers de indicatoren makkelijker en 

consistenter in kunnen vullen. Hierbij zijn bijvoorbeeld meer dan 2000 verwijzingen 

opgenomen naar andere relevante duurzaamheidinitiatieven. 460 stakeholders hebben 

in 75 meetings gedurende 1643 uur feedback geleverd. 1700 bedrijven hebben 

inmiddels gerapporteerd op de voor hen relevante product categorieën zodat een 

database is ontstaan met resultaten van 3000 producten die goed zijn voor 130 miljard 

dollar omzet. In 2016 zal op basis daarvan een rapport worden opgesteld over de 

duurzaamheid van consumentenproducten wereldwijd. Overigens is dit topsectoren 

project maar 1 van de bronnen van financiering voor bovenstaande activiteiten en is dus 

niet alles toe te rekenen aan dit project. 

 

 

 

 



Aantal opgeleverde producten in 2015 

Wetenschappe-

lijke artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ 

workshops/ 

invited lectures 

- Voor alle 117 

productcategorieën zijn 3 

verschillende documenten 

opgeleverd die dit jaar of 

ontwikkeld of aanzienlijk 

aangepast zijn.  

www.sustainabilityconsortiu

m.org/product-

sustainability-toolkits/ 

en 

www.sustainabilityconsortiu

m.org/product-categories/ 

Daarnaast zijn er vele 

methodologische notities 

opgesteld die voornamelijk 

voor intern gebruik zijn en 

is database beschikbaar 

waarop alle resultaten op 

allerlei manieren doorzocht 

kunnen worden. 

Er zijn vele artikelen 

verschenen zoals in 

Harvard Business 

Review (meest 

prestigieuze business 

tijdschrift ter wereld) 

: 

https://hbr.org/2015

/02/can-walmart-

get-us-to-buy-

sustainable-products 

 

Verder ook 

regelmatig genoemd 

in kamerbrieven en 

er zijn kamervragen 

gesteld over TSC. Zie 

voor enkele 

voorbeelden 

hieronder. 

 

Tientallen 

presentaties op 

congressen. 

Co-organisator 

van Greenbiz 

met meer dan 

500 

deelnemers. 

Eigen 3 daagse 

conferentie 

georganiseerd 

in Washington 

met bijna 250 

deelnemers.  

1-daagse 

conferentie 

georganiseerd 

in Brussel met 

65 deelnemers 

 

 

Enkele artikelen over TSC: 

 

Kamerstukken en kamervragen 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/11/kamerbrief-over-

de-grote-hoeveelheden-keurmerken 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2883.pdf 

Zie vraag 4 

 

Zie ook volgende incomplete overzicht: 

www.sustainabilityconsortium.org/tag/walmart/ 

 

http://www.greenbiz.com/article/inside-walmarts-new-plan-scale-supply-chain-

transparency 

 

http://www.greenbiz.com/article/how-target-and-walmart-lead-push-make-over-makeup 

 

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/4037/wallmart-opent-sustainability-leaders-

shop 

 

http://www.duurzaam-ondernemen.nl/dijksma-initiatief-voor-voorstel-vermindering-

keurmerken-ligt-bij-alliantie/ 
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