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Onderscheidingen Duurzaam Lintje  
 
Achtergrondinformatie 
Sinds 2008 reikt een minister namens Duurzame Dinsdag het Duurzame Lintje uit. Deze onderscheiding is 
de enige in zijn soort op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Het Duurzaam Lintje is een 
onderscheiding voor personen die zich zonder eigenbelang al jarenlang inzetten voor een duurzamere 
samenleving. Het Duurzame Lintje heeft daarmee een unieke waardering voor de wijze waarop deze 
mensen zich ingespannen hebben, soms tegen de stroom in.   
 
Ook dit jaar erkent de jury uit de vele voordrachten enkele bijzondere personen:  
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Jacqueline Cramer 

Als consultant, wetenschapper, toezichthouder en vooral ook 'last but not least' als minister in het 
voorlaatste kabinet zet zij zich in voor een duurzame samenleving. Daarmee heeft zij zich jarenlang vanuit 
alle segmenten in de samenleving ingezet; wetenschap, consultancy non-profit en politiek. Haar staat van 
dienst is zo groot dat hier slecht een indruk gegeven kan worden. Zij startte haar loopbaan na haar studie 
biologie als universitair docent UvA. Zij werkte vanuit TNO-STB voor Philips en AkzoNobel en was kroonlid 
van de Sociaal-Economische Raad. Zij was tevens maatschappelijk actief en zette zich in voor 
Milieudefensie en Het Wereld Natuurfonds. Haar wetenschappelijke carrière omvat bijzonder 
hoogleraarschap aan de UvA en KUB, de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij het Copernicus Instituut van 
de UU. In het Kabinet Balkenende IV was zij Minister van VROM.  
Momenteel werkt Cramer als hoogleraar Duurzaam Innoveren bij de Universiteit Utrecht en directeur van 
het Utrechtse Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD). 
 
De voordracht 
‘Jacqueline Cramer verdient het Duurzaam Lintje vanwege haar langdurige en veelzijdige carrière in 
'duurzaamheidsland'.’ 
 
Motivatie van de Jury 
‘Als vakvrouw op het gebied van duurzaamheid heeft zij het lef gehad minister te willen zijn, wat zeker ook 
gezien de weerbarstigheid van het onderwerp, in de politiek een zéér ondankbare taak is! En zij is, tot haar 
partij uit het kabinet trad, in de politieke arena overeind gebleven. En ze bleef intussen ook nog een 
beminnelijke, innemende persoonlijkheid! Alle hulde hiervoor! En nu weer aan de slag als 
wetenschapper/manager in de universitaire wereld op het gebied van duurzaamheid. Jacqueline verdient 
vanwege haar onverzettelijkheid voor een duurzame samenleving nu eindelijk zelf het lintje, dat ze enige 
keren als minister bij anderen heeft mogen opspelden...’ 
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Chris Dutilh 
Dr. Chris Dutilh, van huis uit biochemicus van de Universiteit van Utrecht, heeft vanaf 1976 tot recentelijk 
diverse functies bekleed bij Unilever. Maar het accent in zijn carrière ligt vooral op het gebied van milieu en 
voedingsproducten, met zijn benoeming in 1992 als full time manager Veiligheid en Milieu voor Unilever 
Nederland. Hij heeft een overduidelijk stempel op het voortvarende milieubeleid van Unilever betreffende 
milieumanagement, levenscyclus analyse, productverbetering en milieurapportage weten te zetten. In het 
verlengde daarvan heeft hij het initiatief genomen voor -en jarenlang leiding gegeven aan- de Stichting 
DuVo (Duurzame Voedingsmiddelenketen), waarin ongeveer 15 bedrijven uit deze branche samenwerken. 
Chris Dutilh is inmiddels met pensioen, maar nog steeds actief via zijn eigen adviesbureau en als auteur van 
wetenschappelijke milieu-artikelen. 
 
De voordracht 
‘Met zijn onorthodoxe, op gezond verstand gebaseerde aanpak heeft hij een overduidelijke stempel op het 
voortvarende beleid van Unilever weten te zetten. ‘ 
 
Motivatie van de Jury 
‘Zijn directe aanpak en hart voor het milieu hebben, in een zakelijke wereld waarin het korte-termijn 
verdienmodel voorop staat, zijn loopbaan er niet altijd gemakkelijker opgemaakt, maar zoals vandaag 
opnieuw duidelijk wordt: de aanhouder wint.’ 
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Claudy Jongstra 
Na cum laude te zijn afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, richting 
Modevormgeving en het nodige studiowerk, heeft Claudy Jongstra in 2000 haar eigen studio –Studio 
Claudy Jongstra- in het plaatsje Spannum in Friesland opgericht. Want daar heeft zij als duurzaam 
ontwerpster en onderneemster de condities weten te creëren voor haar bijzondere creaties: eigentijdse 
wandtapijten. Dat ontwerp en vervaardigt zij op basis van wol –die zij zelf vervilt- van een eigen 
schapenkudde en natuurlijke kleurstoffen afkomstig van zelf geteelde inheemse platen. In haar moderne 
kunstvoorwerpen combineert Claudy duurzaamheid, traditionele ambachten en kunsten op een unieke 
manier. Haar –nationale en internationale- faam is snel stijgend, met onder andere opdrachten voor het 
Rijksmuseum in Amsterdam, het Lincoln Center for the Performing Arts in New York en vele top-exposities 
(onder andere: de Biënnale in Sao Paulo, de Nederlandse ambassade Berlijn, “Fashioning Felt” New York, 
“Talking Textiles” Milaan en een tijdelijke tentoonstelling dit jaar in het UN headquarters in New York). 
 
De voordracht 
‘Ik ben bijzonder onder indruk van het werk van mevrouw Jongstra. In de eerste plaats door mijn 
ervaringen opgedaan tijdens regelmatige bezoeken aan haar Studio. Daarin, in een klein terpdorp op de 
Friese klei werkt zij met regionale toeleveranciers. Door deze vorm van regionale keten-werking worden 
niet alleen van oudsher biologische bedrijven extra gestimuleerd, maar ook ‘gewone ‘landbouwbedrijven 
aangezet tot nieuwe, meer duurzame werkwijzen’. 
‘Claudy Jongstra inspireert combineert in haar moderne kunstvoorwerpen duurzaamheid en traditionele 
ambachten en kunsten.  Daarmee sluit haar werk naadloos aan bij de filosofie van DSM en verdient zij 
waardering en respect’.  
 
Motivatie van de Jury 
‘De jury looft de wijze waarop Claudy Jongstra haar kunstwerken produceert met een 0.0  score op de Eco-
costs / Value Ratio" (EVR), een model van de TU Delft. Met andere worden. de verhouding tussen de kosten 
van haar kunstwerk en de milieudruk die deze  met zich meebrengen is uniek laag. De meerwaarde, zoals 
gewaardeerd door de kunstkopers, is groot terwijl de milieubelasting zeer laag is. ‘ 
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Matthijs Lievaart 
Matthijs is de initiator van het initiatief Doe Mee Verlos de Zee! Dit initiatief heeft als praktisch doel het 
opruimen van zeeafval op de Nederlandse kust stranden en bewustwording creëren over de vervuiling van 
de kuststranden. Matthijs weet met dit initiatief niet alleen bewustwording tot stand te brengen, maar 
weet ook mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen. Van jongs af aan is Matthijs al op het strand te 
vinden. Bij toeval werd zijn artistieke afvalberg een groot succes. Meer dan een hoopje afval, een stuk 
aangespoeld hout en een lik verf had Mathijs niet nodig om de Nederlandse stranden te helpen verlossen 
van afval uit de zee. Na Texel staan deze bijzondere afvalbakken in de gemeenten Vlissingen, Zandvoort, 
Bloemendaal, Ouddorp, Ter Heijde, Oostvoorne en Goedereede.   
 
De voordracht 
‘Doe mee, verlos de zee’ had klein kunnen blijven, maar Mathijs heeft de moeite genomen om zijn 
succesverhaal te verspreiden naar andere stranden in Nederland. 
 
Motivatie van de jury 
‘Het is de bottom-up wijze die de jury aanspreekt. De veelzijdig getalenteerde Matthijs, tevens musicus,  
inspireert en bereikt veel jongeren. 863 ‘likes’ heeft doemeeverlosdezee op Facebook, waarvan vanaf nu 
ook 1 grote ‘I like this ’ van de jury van Duurzame Dinsdag.’ 
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Folkert van der Molen 

Folkert van der Molen is senior adviseur duurzaam ondernemen en milieubeleid met ruim 13 jaar ervaring 
in milieu-advisering bij DHV Milieu& Infrastructuur BV.  Al 10 jaar organiseert hij het Nationaal 
Sustainability Congres. Het Nationaal Sustainability Congres is het jaarlijks grootste evenement in 
Nederland op het gebied van duurzaamheid. Na 7 succesvolle edities in de periode 2000-2006 gericht op 
duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen is het congres met ingang van de editie in 2007 
(Rotterdam) gericht op de volle breedte van duurzaamheid. (http://www.sustainability-congres.nl)  
Daarnaast is initiatiefnemer en  beheerder Internet website "The International Corporate Environmental 
Reporting Site" (http://www.enviroreporting.com) en "Nederlandse milieujaarverslagen" 
(http://www.milieujaarverslag.com) en lid van de jury Acc Award (jaarlijkse prijs voor het beste 
Nederlandstalige milieujaarverslag) 

 
De voordracht 
‘Folkert van der Molen verdient zijn Duurzaam Lintje vanwege zijn al zéér lange staat van dienst op het 
gebied van duurzame ontwikkeling en inzet voor het National Sustainability Congres. Niet alleen is hij 
beroepshalve met dit onderwerp al vele jaren actief, maar ook persoonlijk zet hij zich op verschillende 
manieren hiervoor in 
Verder is in Folkert van der Molen zijn bescheidenheid te roemen: hij treedt persoonlijk nauwelijks op de 
voorgrond, maar doet dit werk om het doel en niet voor 'eigen glorie'.’ 
 
Motivatie van de jury  
‘Als belangrijkste 'wapenfeit' van Folkert van der Molen, al jarenlang actief voor een duurzame 
samenleving, is de organisatie van het Nationaal Sustainability Congres.  Dit evenement is al 10 jaar een 
toonaangevend evenement in ons land is op het gebied van duurzame ontwikkeling.’ 
 

 

http://www.sustainability-congres.nl/
http://www.milieujaarverslag.com/
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Joke Hirschmann 
 
Joke Hirschmann is vaandeldrager van Duurzame Dinsdag sinds de oprichting van eerst de nationale 
Toekomstprijs en nu Duurzame Dinsdag. Zij heeft steeds het concept bewaakt en aangedrongen op verdere 
ontwikkeling. In het bijzonder de link tussen burger en politiek staat zij voor. Daarom benaderde zij 
afgelopen jaren actief de Kamerleden en activeerde zij andere stuurgroepleden om hetzelfde te doen. En 
met succes. Vanuit haar ervaring met het protocol, opgedaan binnen het kabinet van de Commissaris van 
de Koningin in Zuid-Holland weet zij de juiste toon te vinden om mensen aan te spreken en te verleiden te 
doen wat zij voor ogen heeft. Van Kamerleden tot het evenementenbureau van de Tweede kamer of van 
een minister tot de woordvoerders. Dit leidt jaarlijks tot een resultaat waar vele organisaties jaloers op zijn. 
Naast politiek en protocol is de derde duurzame ‘p’ van Joke provinciaal.  
 
Niet voor niets is zij namens de provincie Zuid-Holland aanjager geworden voor de regionale Duurzame 
Dinsdag, de Duurzame Dates. Op provinciaal niveau kunnen de Duurzame Dates nog gerichter experts 
vinden die initiatiefnemers verder helpen. Geleidelijk aan breidt deze provinciale Duurzame Dates zich over 
Nederland uit. Zij is de drijvende kracht achter Duurzame Dinsdag. Met de honderden jaarlijkse initiatieven 
, met de lintjes, met de bijeenkomsten landelijk en provinciaal mogen we zeggen dat de ‘dag van Joke’ een 
groot succes is. Zij heeft het verschil gemaakt, zonder haar was deze dag er niet meer. Wij nemen 
bescheiden de hoed af en willen je danken voor jouw én onze duurzame dinsdag. 
 
 
 


