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Korte omschrijving bijdrage 

DLO aan project 

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 

De meetmethoden zijn afgerond voor 110 productcategorieen en daarmee wordt 60-

80% van de wereldwijde impact van consumentenproducten afgedekt. Hiermee is het 

systeem operationeel om over alle belangrijke productcategorieën te worden toegepast. 

De indicatoren worden inmiddels door vele duizenden bedrijven toegepast die 

gezamenlijk omzetten genereren van honderden miljarden Euro’s. Er is software 

ontwikkeld om scores op indicatoren in de keten uit te wisselen die ook door niet-TSC 

leden op steeds grotere schaal wordt gebruikt. Hiermee wordt de impact nog groter dan 

de 2000 miljard Euro omzet van de TSC leden. 

  

Opgeleverde producten in 2014 

Wetenschap-

pelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ workshops/ invited lectures 

Editorial in 

Science, 

June 2014 

Vele 

honderden. 

Samenvatti

ngen zijn 

beschikbaa

r via TSC 

website. 

Diverse 

artikelen 

zowel in 

Nederland als 

in vele andere 

landen van de 

wereld 

Vele tientallen presentaties wereldwijd. In 

de herfst van 2014 is een 3-daags congres 

georganiseerd in Berlijn met meer dan 

250 deelnemers. Hierbij is samen gewerkt 

met een congres over de Product 

Environmental Footprint van de DG env. 

van de Europese Commissie. 

 

 



Verder: 

 

- Tientallen methodologische documenten. Op verzoek op te vragen bij TSC en 

beschikbaar voor alle TSC leden op TSC member portal. 

- 110 Category Sustainability Profiles van gemiddeld 25 bladzijden 

- 110 Sustainability Snapshots (1 a 2 pagina’s samenvatting voor bedrijfsleven) 

Toegang voor beide bovenstaande groepen documenten via aankoop TSC software 

tool of TSC website.  

 

- 110 Sustainability Insights (1 a 2 pagina’s samenvatting voor consumenten): 

Publiekelijk beschikbaar via www.sustainabilityconsortium.org/product-categories/ 

- Vele artikelen in populaire pers zoals Volkskrant 28 december 2014 en 

LebensmittelZeitung Mei 2014. 
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