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DUURZAAM 
Uw en onze  
toekomst

Zo las ik kort geleden het boek,  

‘Het Einde Van Online Winkelen’, een 

kloeke uitgave van 310 pagina’s die 

naar mijn overtuiging een vertaling 

in meer talen verdient. De schrijver 

beweert terecht dat in de retail 

online en offline steeds meer zullen 

samenvloeien en dat dit alles te 

maken heeft met duurzaamheid.  

We gaan duurzaam winkelen… nu 

en in de toekomst. We staan dankzij 

de snel aan betekenis toenemende 

Circulaire Economie aan de voor-

avond van grote verschuivingen in 

consumentengedrag. Er ontstaan 

nieuwe mogelijkheden voor consu-

menten. Ze worden geen eindge-

bruiker maar medeproducent. Ze 

kopen minder en lenen van elkaar. 

Meer dan ooit zijn consumenten  

aan elkaar verbonden en bereid  

om te delen. De vraag is daarbij of 

producenten en retailers daarop  

zijn voorbereid. Want daardoor 

veranderen er distributiepatronen 

en koopgewoonten. 

Wijnand Jongen, de auteur van het 

boek schrijft terecht: ‘Het werken 

aan duurzaamheid is voor de meeste 

retailers niet vanzelfsprekend.  

Ze stellen zich terughoudend op  

en wachten af hoe (vaak gesubsi-

dieerde) innovaties van met name 

start-ups in de circulaire economie 

uitpakken, ze kijken de kat uit  

de boom. Het is met name de vraag 

hoe zij tussen consumenten en 

producenten een plek kunnen 

innemen’.  Volgens de schrijver zijn 

er relatief weinig organisaties die  

in duurzaamheid investeren, tenzij 

deze zijn gebaseerd op commerciële 

voordelen. Hij betoogt dat duur-

zaam produceren, consumeren en 

een duurzame retail niets minder 

vragen dan een mentaliteitsverande-

ring. Diverse geïnterviewden in dit 

blad zijn die mening ook toegedaan. 

In dit nummer van Instore Only en 

ons Future Forum op 12 april op 

Paleis Soestdijk willen we u graag 

inspireren over de Duurzaamheid  

en de circulaire economie. Om af te 

sluiten met het boek: ‘Het duurt niet 

lang meer of duurzaamheid is de 

gewoonste zaak van de wereld’. Met 

dit nummer van Instore Only en ons 

Future Forum geeft Holbox graag 

een voorzet aan deze discussie.  

Jan Hol 
CEO Holbox

  

Er is haast geen woord dat zo vaak  
wordt misbruikt als het woord ‘Duurzaam’. 
Toegegeven, daar kun je heel wat kanten  
mee op. Vandaar het besluit van Holbox aan 
dit begrip in dit nummer, maar ook met ons 
Future Forum daar aandacht aan te besteden. 
Duurzaamheid is een credo dat we al sinds  
de oprichting hanteren. Karton is een mooi 
materiaal, maar het gaat er vooral om wat  
je ermee doet en wat er rond en na de 
productie mee gebeurt. U leest er meer over 
in dit blad, waarin we u inzicht geven wat 
duurzaamheid bij Holbox betekent. Maar 
natuurlijk richten we vooral de blik buiten 
onze eigen onderneming. “Consumenten 

worden geen 
eindgebruiker maar 
medeproducent.”
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