
 

   

 

 

Analyse van de initiatieven  

Duurzame Dinsdag 2014 

Augustus 2014 

Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten 



 

   

 

 

Inhoud 
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 1 

2 Resultaten in cijfers ......................................................................................................................... 4 

2.1 Wie neemt het initiatief .......................................................................................................... 4 

2.2  Waar houden mensen zich mee bezig? ................................................................................... 5 

3 Signalen uit de analyse .................................................................................................................... 8 

3.1 Ruilen, delen, zichtbaar maken via digitale platforms en app’s .............................................. 8 

3.2 Dicht op je voedsel ................................................................................................................ 11 

3.3 Energie ................................................................................................................................... 13 

3.4 Van afval naar grondstof ....................................................................................................... 15 

3.5 Duurzame leefstijl .................................................................................................................. 17 

3.6  Sociale innovatie.................................................................................................................... 19 

4 Hoe komen initiatieven verder ...................................................................................................... 20 

 

 



 

   

1 
 

1 Inleiding 
 

Al meer dan 15 jaar vraagt Duurzame Dinsdag mensen om ideeën en initiatieven voor een duurzamer 

samenleving. Iedere jaar levert dat een stroom van inzendingen op. Hieruit worden winnaars 

gekozen en er worden lintjes uitgedeeld. De inzendingen worden gebundeld en aangeboden aan een 

bewindspersoon. Staatssecretaris Mansveld nam de koffer in 2013 in ontvangst en zal dit ook in 2014 

doen. Zij is oprecht geïnteresseerd in deze stroom van creativiteit en heeft GreenWish gevraagd de 

inzendingen van 2014 beknopt te analyseren. Op Duurzame Dinsdag 2014 worden er wederom 

‘winnaars’ gekozen. Maar nog veel belangrijker is, dat alle inzendingen zijn beschouwd en 

gerangschikt, waardoor het mogelijk is om inhoudelijke relaties te leggen met het werkveld van 

Infrastructuur en Milieu. Deze notitie biedt goede aanknopingspunten voor verder gesprek.  

In de koffer van dit jaar zitten 220 initiatieven en ideeën. Ruim de helft van alle inzendingen zijn 

concrete initiatieven (56%), ofwel mensen die zelf een initiatief willen realiseren. Bij de overige 

aanmeldingen gaat het om ideeën (vaak voor de overheid). (Zie hoofdstuk 2 voor cijfers). Dit jaar zijn 

er wat minder cleantech initiatieven en pre-MKB dan andere jaren, wellicht omdat Syntens dit jaar 

niet in de stuurgroep zit. Er zitten, zoals elk jaar, bijzondere en kansrijke inzendingen tussen. Maar de 

koffer is als een oesterbank: niet overal zit een pareltje in. Dat neemt niet weg dat ze alle initiatieven 

en ideeën van waarde zijn en signalen in zich dragen, ook de “ideeën over de schutting”.  

De meeste inzendingen hebben betrekking op klimaat, energie en duurzaam leven dichtbij huis. Dit 

beeld wijkt niet af van voorgaande jaren. Een aantal signalen die we in deze notitie toelichten: 

 In de koffer zit dit jaar een substantieel aantal serieuze initiatieven rond de deeleconomie (20 

initiatieven, hoofdstuk 3.1). Initiatieven op het gebied van ruilen en delen zijn de laatste twee 

jaar in opkomst en de ontwikkeling gaat steeds sneller. Marktplaatsen voor spullen van 

particulieren en bedrijven, deel-sites voor gereedschap en auto’s, ruil-concepten voor 

groenten en kleding en ook app’s die samen inkopen vergemakkelijken en tussenschakels 

(groothandels, winkels) overbodig maken. Deze peer2 peer revolutie gaat efficiency 

opleveren. Deze initiatieven zijn een motor achter de circulaire economie. Een nieuw 

onderzoeksgebied dient zich aan, en de overheid zou deze beweging kunnen versnellen en er 

zelf ook gebruik van kunnen gaan maken. 

 

 Initiatieven rond voedsel zijn ook de laatste twee jaar in opkomst. Dit jaar zitten er 30 

voedselgerelateerde initiatieven in de koffer, en dat is (relatief gezien) meer dan voorgaande 

jaren. (hoofdstuk 3.2) Het gaat zowel om productie (op daken, in de stad, in samenwerking 

met scholen), als consumptie (kopen bij de boer) en om initiatieven die voedselverspilling 

tegen gaan. Dit is een positieve beweging die veel kansen biedt: mensen willen anders 

omgaan met hun voedsel. Wat zet hen in beweging? En hoe kunnen we dat met beleid 

ondersteunen ? 
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 Energie opwekken is wederom een van de grootste categorieën (47 initiatieven). Er zitten dit 

jaar relatief weinig initiatieven in rond zonne-energie, dit is kennelijk meer mainstream 

geworden. Net als voorgaande jaren zien mensen de mogelijkheid van energieopwekking in 

de meest uiteenlopende zaken: van water en bewegende wegdelen tot warmtewisselaars in 

het keukenkastje en watermolentjes in regenpijpen. Tijd om meer te doen met deze grote 

stroom creativiteit. (hoofdstuk 3.3)  

 

 Initiatieven die rechtstreeks inspelen op de circulaire economie (van afval naar grondstof) zijn 

goed vertegenwoordigd (26 initiatieven). Voorbeelden: een bedrijf dat bioplastic maakt van 

afvalwater, een bedrijf dat lantaarnpalen maakt van afvalplastics en het idee om grondstoffen 

uit tennisballen terug te winnen (hoofdstuk 3.4).  Zijn dit de koplopers van een nieuwe stroom 

ondernemingen? 

 

 We zien net als voorgaande jaren veel initiatieven en ideeën voor duurzaamheid in en om het 

huis (besparen, zuiniger, duurzamer consumeren) en bijna een kwart van alle initiatieven 

heeft een component van bewustwording in zich: op een vrolijke manier mensen aansporen 

tot een duurzame leefstijl: (hoofdstuk 3.5). Hoe maak je duurzaamheid trendy en duurzaam 

gedrag vanzelfsprekend? 

 

 Sociale cohesie is in veel initiatieven een bijproduct, geen doel op zich, maar een logisch 

gevolg van bijvoorbeeld ruil- en deelcommunities en voedselinitiatieven. Deze sociale 

innovatie is van wezenlijk belang voor de samenleving (zie hoofdstuk 3.6). Wat doen we met 

de mooie voorbeelden die ontstaan in het land? 

Ruim de helft van de initiatieven geeft aan behoefte te hebben aan een vorm van ondersteuning. 

Initiatiefnemers vragen hier rechtstreeks om of geven aan iets nodig te hebben waaraan makkelijk 

kan worden voldaan. Dit is van belang om meer mensen over de streep te trekken om hun idee zelf 

te realiseren en om meer initiatieven tot een succes te maken. Hierover meer in hoofdstuk 4. 

Tot slot 

Mensen willen graag dat hun initiatief gezien en gehoord wordt. Voorheen gaven ze daarbij vooral 

aan dat ze in gesprek zouden willen komen met ‘de minister’ of politici. Nu zegt men vaker dat ze 

denken meer invloed uit te kunnen oefenen  via mensen als Marianne Minnesma of Herman Wijffels. 

Het lijkt erop dat mensen bewust of onbewust denken dat zij niet direct bij de politiek moeten zijn 

om verder te komen. De ‘macht’ is aan regels en protocollen gebonden. Initiatiefnemers zoeken 

vaker mensen met eenzelfde visie die door veel anderen worden vertrouwd en zijn op zoek naar 

bondgenoten.  

Tegelijkertijd willen ze door overheid en politiek wel serieus genomen worden. Er zijn meer mensen 

boos dan voorgaande jaren, zo lijkt het. Boos op de lobby van bepaalde groepen, zoals de olie-

industrie, de politiek, de zandlobby, de grote industriële bedrijven. Dat werd voorheen minder 

expliciet genoemd.  In reacties klinkt bij sommigen ook een ‘moedeloosheid’ door. Met betrekking 

tot de overheid en de politiek gaat het dan vooral om het ongenoegen over het korte termijn 
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denken, waarin korte termijn economische belangen zwaarder wegen dan ecologische belangen en 

het gevoel dat ideeën van burgers toch niet serieus worden genomen. 

Duurzame Dinsdag wil bijdragen aan versterking van de relatie tussen initiatieven uit de samenleving 

en politiek en beleid. De behoefte daaraan is aan alle kanten voelbaar en wordt steeds meer 

opgepakt. 
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2 Resultaten in cijfers 
 

2.1 Wie neemt het initiatief 
 

 

De meeste inzendingen zijn van burgers, net zoals voorgaande jaren. Ruim de helft van alle 

inzendingen zijn concrete initiatieven (56%). Bij de overige aanmeldingen gaat het om ideeën. Van 

deze 44% zou iets meer dan de helft van de indieners eventueel zelf wel het stokje willen oppakken 

(met hulp). In de andere gevallen gaat het om “ideeën over de schutting” en vindt men dat anderen 

(lees: de overheid) iets zou moeten regelen of oppakken. Denk dan bijvoorbeeld aan het verbod op 

plastic tasjes, meer vaart maken met opwekken van duurzame energie, maar ook aan het geven van 

het goede voorbeeld door duurzaam inkopen of de roltrap in overheidsgebouwen alleen te laten 

lopen als er daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Het zijn vooral burgers die ideeën hebben 

ingediend. Het zijn mensen die de moeite nemen om een idee te delen. Dit doen ze uit zorg en uit 

behoefte bij te dragen aan een duurzamer samenleving. Dat in zichzelf verdient respect.  



 

   

5 
 

 

 Totaal Initiatief Idee evt zelf 
oppakken 

Idee “ander” 

Burgers 109 33 37 39 

Bedrijven 64 58 6 0 

Maatschappelijke organisatie 34 26 8 0 

Student 13 7 4 2 

 

2.2  Waar houden mensen zich mee bezig? 
 

Initiatieven en ideeën zijn veelal integraal; ze gaan over meerdere thema’s tegelijk, bijvoorbeeld over 

mobiliteit, klimaat én gezondheid. Onderstaand overzicht laat zien welke thema’s de inzenders van 

Duurzame Dinsdag zich mee bezig houden. In onderstaande tabel staan de onderwerpen 

gerangschikt. (N.B. een initiatief kan dus over meerdere onderwerpen gaan). 
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Opvallend is dat inzenders op de thema’s energie opwekken, water, van afval naar grondstof met 

name ideeën en suggesties hebben (en verhoudingsgewijs) minder concrete eigen initiatieven. Dit 

geldt zeker voor energie: mensen hebben veel ideeën over energie-opwekking, maar ze realiseren 

deze niet zelf. De ideeën voor energie opwekking zijn veelal ‘slimmigheden’, die je niet zomaar zelf 

kunt oppakken, maar waarvan het de moeite waarde is ze te onderzoeken op haalbaarheid. Dit geldt 

ook (maar in mindere mate) voor klimaat en mobiliteit, en de andere speerpunten uit de groene 

groeistrategie.  

De creativiteit die mensen ten toon spreiden is groot en kan veel meer worden benut door de 

rijksoverheid. Lees de suggesties door, organiseer een ontmoeting, ga al crowdsourcend te werk.  

Thema’s als voedsel, onderwijs en ruilen en delen geven mensen meer concreet 

handelingsperspectief. Verhoudingsgewijs zijn er meer initiatieven dan ideeën. Waar het om ideeën 

gaat zjn mensen bereid zelf te onderzoeken (met wat hulp) of het idee haalbaar is. 
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Initiatieven gerangschikt naar thema’s uit de Groene Groei strategie van de rijksoverheid,  

rood: verhoudingsgewijs veel ideeén/suggesties (> 35%) ingediend ten opzichte van initiatieven  

1. Klimaat (CO2 reductie) 
2. Van Afval naar Grondstoffen 
3. Mobiliteit 
4. Water 
5. Energie (duurzaam opwekken) 
6. Voedsel 
7. Biobased Economy 
8. Duurzaam Bouwen 

 

Het thema ‘deeleconomie’ maakt niet als zodanig deel uit van de Groene Groei strategie. Gezien de 

trends in de samenleving, die zich weerspiegelt in de inzendingen van Duurzame Dinsdag is dit een 

onderwerp waar Infrastructuur en Milieu  en de rijksoverheid zich op de een of andere manier meer 

mee  bezig zich zou kunnen/moeten houden. Ook gezien de impact als deze trend werkelijk zo groot 

wordt als sommigen voorspellen (zie verder hoofdstuk 3.1). 

Ook de thema’s ‘bewustwording’ en ‘sociale cohesie’ (beïnvloeding milieugedrag) zijn niet als 

zodanig onderwerpen van de groene groeistrategie, maar wel iets waar de rijksoverheid (en 

Infrastructuur en Milieu) zich hard voor maakt. Daar waar de overheid mensen aanspoort bewuster, 

duurzamer te leven via voorlichtingssites en campagnes, (bv via www.duurzaamdoen.nl en landelijke 

educatieprogramma’s) doen initiatiefnemers dat anders. Zij laten mensen ervaren dat duurzaam 

leven leuk en hip is, en werken vaak vanuit communities. Goed om deze twee werelden dichter bij 

elkaar te laten komen en te zoeken naar mogelijkheden om duurzaam gedrag meer vanzelfsprekend 

te laten worden  (zie hoofdstuk 3.6). 

http://www.duurzaamdoen.nl/
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3 Signalen uit de analyse 
 

De aanmelders voor Duurzame Dinsdag hebben een korte vragenlijst ingevuld met vragen als ‘wat wil 

je bereiken, wat heb je nodig, met wie zou je willen spreken en welke boodschap heb je voor de 

politiek’. Uit deze informatie valt veel af te lezen. In dit hoofdstuk is een selectie gemaakt van 

signalen geïllustreerd met initiatieven. Daarnaast is kort aangegeven wat dit zou kunnen betekenen 

voor de overheid en het bedrijfsleven. De nummers verwijzen naar de longlist met initiatieven die is 

op te vragen bij Duurzame Dinsdag de korte beschrijvingen zijn te vinden op de site 

www.duurzamedinsdag.nl .  

  

3.1 Ruilen, delen, zichtbaar maken via digitale platforms en app’s 
 

 

De trend 

Kern van ruil- en deelinitiatieven is dat mensen meer en efficiënter gebruik willen maken van wat 

voor handen is. Het is een belangrijke schakel in de circulaire economie. “Delen” is het nieuwe 

hebben: “ik deel, dus ik besta!” lijkt het motto. Voor tieners en jongeren geldt dat zeker. Zij delen 

hun hele leven via social media, en zijn minder geïnteresseerd om zelf spullen te bezitten dan de 

oudere generatie, als ze er maar toegang toe hebben. Weinig twintigers kopen nog cd’s, muziek 

luisteren gaat via Spotify. Hoe groot de deeleconomie precies zal worden weet nog niemand, maar 

de trend is onmiskenbaar ingezet. De potentie voor tweedehands is groot, dat weten we van 

bijvoorbeeld Marktplaats en E-bay. Tweedehands heeft een veel minder stoffig imago dan een aantal 

jaar geleden, het wordt ook steeds meer sexy (gemaakt). Als mensen meer producten en diensten 

delen en samen gebruiken, zal er waarschijnlijk minder nieuw gekocht worden, en dus ook minder 

(traditioneel) geproduceerd. Bedrijven die niet meegaan in deze trend zullen dit merken, omdat er 

http://www.duurzamedinsdag.nl/
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minder gekocht zal worden. De belasting voor milieu wordt minder, maar de belastinginkomsten 

voor de overheid wellicht ook. Denk bijvoorbeeld aan autodealers die nu moeilijke tijden doormaken, 

omdat er minder nieuwe auto’s worden aangeschaft. 

 

Er ontstaan ook nieuwe verdienmodellen. Mensen die ruil- deel en geefplatforms commercieel 

interessant weten te maken. Dit is echter nog wel moeilijk. Hierbij wordt ook ondersteuning 

gevraagd. 

 

De platforms van deel initiatieven, zoals Snapp Car (particulieren delen auto’s), Uber (particulieren 

bieden taxi-meerijd services) en AirBnB (particulieren verhuren onderling accomodaties) leggen 

talloze regelgevingskwesties op tafel. Bijvoorbeeld over privacy en veiligheid en level playing field.  

De initiatieven uit de koffer 

Via de deelplatforms kun je van alles ruilen/delen: babykleertjes, kleding algemeen, voedsel, boeken, 

kringloopspullen en ‘delen en ruilen in je buurt’.  

Mooi voorbeeld van trots op tweede hands is re-wrap papier (nr. 17), waarmee je juist laat zien dat 

je iets weg geeft met een tweede leven. Ook weggeven (zonder een directe tegenprestatie te vragen) 

kan weer. Duurzame Dinsdag indiener Gratis op te halen.nl (nr. 67) heeft 125.000 leden en 5.000 

bezoekers per dag op de site. De potentie is nog veel groter. Gratis op te halen heeft ook een blog 

waarin ze laten zien wat mensen met de spullen doen; een bron van creativiteit. Andere algemene 

spullen sites: De ruilsite (nr. 25), Kringloopwinkel app (nr. 32), Jipio app voor spullen ruilen in de 

buurt (nr. 133). Bij de laatste ligt het accent op het feit dat je vindt wat je zoekt in je eigen omgeving. 

Dit versterkt ook de sociale cohesie. De website www.groenteruilen.nl is bedoeld voor mensen die 

veel van een bepaalde groente in hun moestuin oogsten en dit willen uitruilen tegen andere 

groenten (nr. 12.) De voedselmarkt (nr. 169) een online platform waar ondernemers uit de 

voedselbranche hun vraag en aanbod van restpartijen kunnen plaatsen. Elke partij voedsel verdient 

een goede bestemming. Als restpartijen en reststromen behouden worden voor menselijke 

consumptie, wordt afwaardering voorkomen en levert dat voordeel op voor alle partijen, inclusief 

overheid en politiek.  

Boeken en kleding zijn veel voorkomende onderwerpen. Boekspots ( nr. 13) is illustratief voor de vele 

plekken in het land waar mensen eigen boeken te geef of te ruil leggen. Inmiddels zijn er in het land 

honderden van dit soort mini-bibliotheekjes. Illustratief voor kleding is LENA, the fashion library (nr. 

231) is een bibliotheek voor kleding. LENA omschrijft het als een ‘oneindige kledingkast die mensen 

met elkaar delen’. En www.KrijgdeKleertjes.nl waar dozen met tweede hands babyspullen worden 

aangeboden. (nr. 92). 

 Niet alleen op consument-consument niveau maar ook op bedrijfsniveau wordt delen (van 

producten, maar ook van kennis en diensten) gewoner. Bijvoorbeeld Communityplatform Xpertz  

(nr. 60) maakt kennis in de buurt zichtbaar en vindbaar waardoor je er makkelijker gebruik van gaat 

maken. FLOOW2, bedrijfsmarktplaats voor goederen en diensten (nr. 118), en Voedselmarkt.nl (nr. 

169) een platform waarop producenten/retailers/cateraars restpartijen voedsel kunnen 

aanbieden/ruilen. 

http://www.groenteruilen.nl/
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Sommige platforms nemen de plek in van de tussenhandel. Zoals samen zonnepanelen aanschaffen 

bij de producent of voedsel van de boer direct aan de plaatselijke supermarkt of consument leveren. 

De motivatie is hier: maak de financiële drempel voor een duurzame keuze zo laag mogelijk en maak 

de lijn tussen producent en consument zo kort mogelijk.  

Wat betekent dit voor de overheid en het bedrijfsleven? 

De trend is in lijn met overheidsdoelen ten aanzien van verspilling, circulaire economie, vermindering 

van de afvalstroom etc.. Het is nog niet duidelijk waarneembaar dat overheid en bedrijfsleven zelf 

deelnemen aan deze beweging. Het lijkt erop dat vooral consumenten en in toenemende mate 

bedrijven zich in dit veld bewegen.  

De overheid zou haar eigen ‘overschot’ kunnen aanbieden, of meer gebruik kunnen maken van het 

tweede hands aanbod.  

Bijvoorbeeld Iedere gemeente heeft een eigen stroom aan oude fietsen die als oud ijzer worden 

verkocht. Iedere gemeente heeft dienstfietsen. Laat door initiatieven als Roetz-Bikes van oude 

fietsen dienstfietsen maken1. Dit kan ook met kantoormateriaal. Het kan ook vanaf nu policy worden 

om lantarenpalen van gerecycled plastic aan te schaffen (nr.150 ). Waar het om gaat is dat de 

vanzelfsprekendheid van nieuw-koop kan worden doorbroken.  

Eigenlijk weten we nog niet zoveel over de impact van de ruil-deel-up-cycle en geef-economie. Dit vraagt 

om meer onderzoek.  

Hoe groot is deze wereld? Wat beweegt mensen? Is er effect merkbaar voor het bedrijfsleven, voor 

duurzaamheid. Leidt dit daadwerkelijk tot minder productie? Langere levensduur producten? Welke 

producten zijn het meest in omloop en waarom? Vraagt het om andere producten? Welke bedrijven 

spelen in op deze trend? Hoe succesvol zijn ze? Hoe zien die spelers eruit? Met wie werken ze 

samen? Wie zijn de consumenten en wat motiveert hen? Kortom een nieuw onderzoeksgebied dient 

zich aan.  

Marktplaatsen waar vraag en aanbod worden gekoppeld (ofwel het instrumentarium van deze 

beweging) zijn in opkomst. Elke dag verschijnen er wel een paar nieuwe. Hoe dit werkt, en wát werkt, 

weten we nog niet zo goed. Wellicht dat de overheid iets kan doen om het hen gemakkelijker te 

maken.  

Kunnen we deze marktplaatsen ook anders gebruiken. Bijvoorbeeld om de creativiteit van de 

samenleving in te zetten om maatschappelijke problemen op te lossen. Hier ligt een uitdaging voor 

de overheid. Het begint bij het zelf als overheid en bedrijfsleven gebruik te maken en mee te spelen 

in deze wereld.  

 

                                                           
1
 Roetz-Bikes was een van de winnaars van Duurzame Dinsdag in 2011 
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3.2 Dicht op je voedsel 
 

 

De trend 

Dit jaar zitten er veel concrete initiatieven op het gebied van voedsel in de koffer (nr. 22). Vooral 

productie van voedsel dichtbij de klant en samen met de klant (buurtboerderijen, community farms) 

zijn populair. Mensen oogsten zelf, bepalen mee wat er wordt verbouwd. Motivatie: meer 

zelfredzaamheid, minder afhankelijk van instituties, weet wat je eet, educatief element (opdat de 

kinderen weten hoe het groeit), werkgelegenheid, re-integratie en smaak. Ook vragen de 

initiatiefnemers  aandacht voor ‘beter omgaan met voedsel’, andere wijze van voedselproductie en –

distributie (streekproducten). Uit recent onderzoek van het Planbureau van de leefomgeving blijkt 1 

op de 5 Nederlanders een (klein) deel van zijn voedsel zelf te verbouwen. Daarnaast is 1 procent van 

de Nederlanders actief betrokken bij voedselproductie, zoals stadslandbouw (augustus 2014). Het 

gaat de meesten niet om totale autarkie, maar op een verkleining van de afhankelijkheid, vergroting 

van betrokkenheid bij het voedsel, en om een aanvulling op het bestaande aanbod. 

Voedselinitiatieven uit de Duurzame Dinsdag koffer passen helemaal in deze trend.  

De initiatieven uit de koffer 

Voorbeelden van lokale voedselinitiatieven Âsum Stadstuin (nr.75) mensen oogsten zelf. Oprichting 

Foodcommunity Texelse Kost (nr. 136) een van de vele voedselcoöperaties in wording. Er zijn 

verschillende landelijke sites en programma’s om stadslandbouw initiatieven vliegende start te geven 

(nr. 139). Zij geven basis informatie over zowel de groene als de organisatiekant van 

voedselcoöperaties. Het mooie is dat de kennis van ervaringsdeskundigen wordt gedeeld. In dit 

kaders past ook Liever Lokaal 365 (nr.67) een boek dat mensen moet stimuleren lokaal voedsel te 

kopen.  
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Werk-scheppings-cooperatie-Burger-Abdij (nr. 91) en de Groentenboom (nr. 77) leggen het accent op 

zelfvoorzienend zijn, meer nog dan voedsel. En Tuin van de Buurt (nr.229) zet de groene ruimte 

((moes)tuinieren) in als verbindend element tussen verschillende bevolkings- en leeftijdgroepen met 

als doel verhogen van welzijn en gezondheid. 

Hier past ook de categorie initiatieven die gaat over ‘beter omgaan met voedsel’. Voorbeelden in de 

productie: Lasting fields (nr.29) interessant nieuw landbouwsysteem, dat uitgaat van het natuurlijk 

regenererend vermogen van de bodem, natuurlijke bestrijdingsmiddelen (nr. 42) en 

voedselverspilling ‘Stop itenfergriemerij!’ (nr.80).  

Stop itenfergriemerij! (stop voedselverspilling, nr. 080) is een evenement dat allerlei lokale en 

landelijke initiatieven op het gebied van voedselverspilling koppelt en geeft aan:  

“Eén van de kenmerken van de huidige maatschappelijke transitie is dat initiatieven vaak lokaal - en 

op veel plaatsen tegelijk - ontstaan, ze veelal van onderop komen en enorm divers in thematiek en 

benadering zijn.” 

 Voorbeelden van succesvolle initiatieven om lokaal te produceren en voedselverspilling tegen te 

gaan, die ingegeven zijn door circulair denken en vooral dóen, maar niet (direct) door een overheid 

zijn ontstaan: de ‘Oars Ite’ campagne, de ‘Kromkommer’, de Voedselbanken, de ‘Eetbare stad’, 

Kringloopwinkels en repaircafé’s, Priuw, dorpstuinen Netwerk Duurzame Dorpen, ‘Taste the Waste’, 

keuze van portiegroottes in instellingen, ‘Pay-what-you-eat’ en ‘Damn Food Waste/Food guerilla’s.”  

 

Wat betekent dit voor de overheid en bedrijfsleven? 

Beschouw de behoefte aan zelfvoorziening en meer zelf produceren (ook in stedelijk gebied) als een 

onomkeerbare trend. Stadslandbouw en community farming moet meer prioritair worden, en 

onderdeel van de topsector Agro. Het heeft recht op een beter imago “klein is het nieuwe groot”. 

Het draagt bij aan innovatie en verduurzaming van de agro-sector, veranderend voedsel-

consumptiegedrag. Het is een van de antwoorden op verandering in de agrarische sector.  

Maak lokale voedselproductie ruimtelijk mogelijk (door afwaarderen van gemeenten gronden, 

herbestemming van grond, bouwbesluit voor daktuinen, etc..  

Faciliteer de initiatieven door bijvoorbeeld de kennis in de lokale energiewereld als inspiratiebron te 

nemen (bijv. coöperaties). Faciliteer steunpunten.  

Leg gelijkwaardige (2-richting) verbindingen tussen de initiatieven en opleidingen (WUR, 

landbouwopleidingen, permacultuur e.a.).  

Maak meer onderzoek mogelijk naar de inhoudelijke en sociale innovaties. 
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3.3 Energie 
 

 

De trend 

Duurzaam opwekken van energie is de grootste categorie in de koffer. We constateren dat er minder 

initiatieven gaan over opwekken van energie door zon dan voorgaande jaren. Zon is kennelijk meer 

mainstream geworden en de aandacht verschuift naar andere vormen. Net als alle voorgaande jaren 

zien mensen de mogelijkheid tot energieopwekking in de meest uiteenlopende zaken. Het zijn vooral 

ideeën en suggesties, iets minder dan een derde gaat over concrete initiatieven. Naast opwekken 

zitten er ook initiatieven in de koffer om energie (tijdelijk) op te slaan, en gadgets en 

bewustwordingsinitiatieven om energie te besparen. Opvallend is ook een aantal kunstinitiatieven 

als middel om duurzame energie op te wekken en/of bewustwording te creëren. 

Er is een afkeer aan het ontstaan tegen de grote spelers in de energiesector en er klinkt een oproep 

tot verandering van energiewereld. Afkeer van de dominantie van de olie. We merken dit aan 

reacties die sommige mensen geven bij hun initiatief, boze opmerkingen. 

“Het grootste knelpunt is de wil om te investeren en de wil om goede processen toe te passen. Wij 

worden in de houdgreep gehouden door de grote financiële- en oliemaatschappijen. Zij blijven de 

grote obstakels voor moderniseringen op macro schaal “  

nr. 49 Energie productie met minder CO2 emissie 
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De initiatieven uit de koffer 

Een aantal voorbeelden van de creativiteit in de samenleving voor het duurzaam opwekken van 

energie. De eerste 4 initiatieven komen als onderwerp al enkele jaren terug in de koffer: 

- sportschool (Energie uit sportapparatuur, en die opslaan in de buurt). Dit jaar 3 vergelijkbare 

initiatieven (nr. 11, 19 en 22); 

- stroom opwekken via de waterbeweging in de waterleidingen, het Waterrad (nr. 6); 

- stroming in rivieren benutten (nr.27, 74) en gemalen als energie centrales gebruiken. 

(nr.109); 

- watermolen in de regenpijp (nr. 146); 

- bewegende wegdelen wekken energie op (onder het gewicht van vervoermiddelen (nr. 24); 

- WEcycle: je mobieltje opladen met je eigen fietsdynamo (nr. 38); 

- duurzaam energieopslag in zout (nr.36); 

- RizQi (nr.227) een mens aangedreven energie verschaffer die optimaal geschikt is voor 

ontwikkelingslanden. Met het huidige prototype kan in 45 minuten fietsen genoeg energie 

worden geleverd voor 2 uur televisie, 60 uur aan telefoon opladen en 40 uur licht! Een 

geschikte oplossing voor ontwikkelingslanden; 

- energie uit magnetische velden (nog niet uitgewerkt idee om vrije energie te halen uit 

magnetische velden) (nr. 83); 

- energie uit levende planten, Plant-e (nr. 243) Wanneer de technologie op grote schaal 

toegepast wordt, kunnen alle bestaande natte natuurgebieden dienen als 

elektriciteitscentrale zonder dat de voorgaande functies en het aanzicht van de gebieden zal 

veranderen; 

- ventilatoren in schoorstenen die ook energie leveren (nr. 188) Er zijn nog steeds veel 

schoorstenen, die nu alleen benut worden voor de ventilatie van de woningen omdat de 

rookgasafvoer elders zit. Door op al deze schoorstenen een door de wind aangedreven 

ventilator te plaatsen, waarin een kleine windturbine is ingebouwd wordt de mechanische 

ventilatie gecombineerd met gratis groene energie; 

- zonnepanelen op geluidschermen (nr. 23), op dijken (nr. 52) op windmolens (nr. 141). Op 

leegstaand vastgoed (nr. 122). Maar ook lantaarnpalen op zonne-energie (nr. 241). 

 

Voorbeeld voor energiebesparing:  

Klimaatvloeren (nr.189): Combineer stralingswarmte van vloer- en wandverwarming met PCM (fase 

overgang materiaal) op basis van zouthydraten. Of de keukenboiler-warmtewisselaar. Een handig 

apparaatje in het keukenkastje die het warme afvalwater hergebruikt voor een close-in boiler. De boiler 

verbruikt hierdoor minimaal 50% minder stroom. Het proefmodel werkt, nu nog opschalen.  

Initiatieven als deze zoeken veelal geld om een commercieel prototype te maken, en als dat er eenmaal is, 

een manier om van het prototype tot product te komen en –niet te vergeten- medewerking van de nogal 

conservatieve bouwwereld. 
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Wat betekent dit voor overheid en bedrijfsleven?  

Soms komen mensen met grootschalige oplossingen als waterstofomzetting of mega solar installaties 

in de woestijn; soms juist met heel kleinschalige initiatieven. We weten niet welk idee de volgende 

grote verandering kan brengen.  

Maar de energie transitie is urgent:  

Vis daarom in de grote vijver van creativiteit.  

Denk eens aan: een grote energie-opwek manifestatie: grote galerij van bijzondere vormen van energie-

opwekking, geen idee is te dol, gecombineerd met kunst.  

Betrek hierbij ook voorbeelden van buiten Nederland. Wij verwachten een prachtige bonte galerij! 

Maak in ieder geval een laagdrempelig loket of verzamelpunt voor energie-opwek initiatieven.  

Leg de relatie met universiteiten. Onderzoek ook vooral de ogenschijnlijk onhaalbare ideeën. Want daar 

zit de werkelijke innovatie!  

Vergemakkelijk de weg naar startkapitaal.  

 

3.4 Van afval naar grondstof 
 

 

De trend 

Deze categorie wordt gedomineerd door het benutten van reststromen. Van reststromen kunnen 

nieuwe, ge-upcyclede producten worden gemaakt. Dit is een belangrijke stap in het werken naar een 

meer circulaire economie. Mensen zien veel mogelijkheden om van afval en reststromen nieuwe, 

hoogwaardige producten te maken. Ondernemerschap en het op de markt brengen van deze 



 

   

16 
 

producten is hierbij een belangrijk item. Naast het upcyclen van afval, vinden mensen ook het 

verminderen van afval en regulier hergebruik belangrijk. 

De initiatieven uit de koffer 

De diversiteit voor hergebruik van reststromen is groot. Hieronder een aantal voorbeelden. 

Van afvalwater tot bioplastics (nr. 56), een technologie ontwikkeld om biologisch afbreekbaar 

bioplastic (Plantplastic) uit afvalwater te maken. In de provincie Fryslan staan pilotinstallaties 

opgesteld die plantplastic maken. De volgende stap is nu om kapitaal aan te trekken voor de bouw 

van een fabriek voor plantplastic. 

Lantaarnpalen uit afvalplastic (nr.150), al toegepast door verschillende gemeenten.  

Cradle to cradle tennisballen (nr.163) Ieder jaar worden er miljoenen tennisballen na een paar keer 

spelen weggegooid en uiteindelijk verbrand. Dit terwijl een tennisbal veel rubber bevat, een dure, 

schaarse en vervuilende grondstof. Het idee is om in eerste instantie in Gelderland een 

inzamelstructuur op te zetten voor tennisballen.  

Industrieel bouwmateriaal uit stro (nr. 195), geprofileerde blokken van geperst stro met hoge 

isolatiewaarden, in allerlei vormen en maten, zodat een ieder gewenst bouwwerk kan worden 

gerealiseerd.(lego maar dan van geperst stro). 

Gezondheid op smaak (bouillonblokjes uit garnalendoppen (nr. 110) Het idee is om de reststroom, 

die vrijkomt bij het machinaal pellen van garnalen die in de Noord- en Waddenzee gevangen worden, 

te gaan gebruiken voor het ontwikkelen van een smaakvol bouillonblokje. Dit idee is onderdeel van 

de innovatiewerkplaats Health, Food & Technology binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing in 

samenwerking met Van Hall.  

Een eenvoudiger idee is het composteerbare fruitlabel (nr.206) het plakkertje op de appels en peren 

van afbreekbaar materiaal.  

Voorbeeld van initiatieven om afval te verminderen: Verpakkingsloze supermarkt (nr. 210), dan wel 

hergebruikt te stimuleren: I love recycling (nr. 207), een concept voor kinderen/scholen om creatief 

met afval en hergebruik om te gaan. I-bon (kassabon op smartphone in plaats van printen, nr. 45), of 

de online tool Enjoy the Waste (nr. 218). Een interessant initiatief in het verduurzamen van 

verpakkingen: Supermarkt en infowinkel voor biobased verpakkingen voor fabrikanten (nr. 102). 

Wat betekent dit voor overheid en bedrijfsleven?  

Stimuleren van de transitie naar een meer circulaire economie is een van de speerpunten van het 

kabinet. Voorgenomen is onder meer om binnen tien jaar een halvering van de hoeveelheid afval te 

bereiken die aan verbrandingsinstallaties wordt aangeboden (was in 2012 10 miljoen ton, bron: 

Kamerbrief van Afval naar Grondstof, januari 2014). De transitie naar een circulaire economie kan 

alleen in samenwerking met maatschappelijke partners concreet worden. Dit vraagt van de overheid 

om partners bij elkaar te brengen en goed inzicht te hebben in wat er gaande is. In de samenleving 

vinden allerlei initiatieven plaats die het bereiken van deze doelstelling versnellen, daar horen ook de 
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creatieve ideeën van burgers bij. Zorg er daarnaast voor dat belemmeringen die ondernemers 

ervaren worden weggenomen, genoemd worden onder meer samenwerking met de overheid, het 

vinden van werkkapitaal, het vinden van nieuwe businessconcepten. Stimuleer het ontstaan van 

nieuwe businessmodellen zodat ook de economische potentie wordt benut en geef zelf als overheid 

het goede voorbeeld door veel meer deel te nemen aan up-cycle initiatieven. Waarom niet in alle 

gemeenten lantaarnpalen die gemaakt zijn van afvalpastic? 

 

3.5 Duurzame leefstijl 
 

De trend 

Duurzaam leven kan makkelijker en leuker. Dat is wat veel initiatieven en ideeën laten zien. Het gaat 

om praktische oplossingen voor in huis, waardoor bijvoorbeeld energie besparen of slim je afval 

scheiden vanzelf gaat. Ook zijn er initiatieven die juist het trendy karakter van duurzaam leven 

benadrukken. Er lijkt een moderne subcultuur te ontstaan van mensen die met hun duurzaam 

leefgedrag een statement maken, dat heel anders is dan het waarschuwende vingertje. Het gaat dan 

meer om aspecten als modern, community, gezond, goed, leuk leven. In grote steden als Parijs en 

Londen bv maak je een gezondheidsstatement als je de fiets pakt. De fiets is dan veel meer dan een 

vervoermiddel, maar onderdeel van je identiteit, je imago. En tweedehands is niet oud, maar vintage 

en modern. De initiatieven uit de koffer illustreren dat deze trend ook in Nederland zichtbaar is.  

De initiatieven uit de koffer 

Voorbeelden van praktische hulpmiddelen bij duurzaam leven: de bokashi afval emmer (nr. 84) een 

slimme afvalemmer die je organisch afval direct fermenteert voor thuis gebruik, waardoor er dus 

minder opgehaald hoeft te worden. De kussentjes kist (nr. 50) een moderne versie van de hooikist 

die standaard is ingebouwd in de keuken.  

Voorbeelden die duurzaamheid leuk en trendy maken zijn: Lena the Fashion Library (nr. 231) een 

bibliotheek voor kleding. Bouwfeestje (nr. 176) Het doel hierbij is mensen helpen om op een 

duurzame sociale manier hun huis op te knappen. Strevend naar een milieu waar het fijn is om in te 

leven met je vrienden om je heen. Bouwfeestje regelt het bouwproces met professionals en 

vrienden. En Ring Ring, (nr. 237), een app die je op een positieve, game achtge manier stimuleert 

meer te fietsen.  

Ook onder de bewustwordings initiatieven zijn er veel die mensen willen leren/wijzen op de 

voordelen van duurzaam leefgedrag, bv Baby-be-good, een duurzame babydoos voor jonge ouders 

(nr. 215), Van afval team naar plastic hero (nr. 181) A-teams van groepjes jongeren die zwerfvuil 

aanpakken. En de cursus Consument360 (nr.  175) professionele consumenteneducatie kan 

duurzaamheid versnellen.  
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Wat betekent dit voor overheid en bedrijfsleven? 

Wil je dat mensen minder energie gebruiken, overgaan op duurzame energie, meer hergebruiken, 

minder water gebruiken, meer spullen delen etc?… maak het ze dan zo makkelijk en leuk mogelijk! 

Informatie voorziening is nodig, maar zeker niet genoeg (zoals bv via de website 

www.duurzaamdoen.nl van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Haak nog meer aan bij de 

duurzame doeners, biedt hen de mogelijkheid hun initiatief te versnellen en biedt hen een podium. 

Link aan markt- en broedplaatsen voor duurzame initiatieven, zoals www.idealenkompas.nl of 

Nudge. 

Stimuleren en makkelijk maken van duurzaam gedrag kan op veel manieren. Sommige zijn echt de taak 

van de overheid:  

Financieel stimulerend (belastingvoordeel), verplichtend (verbied plastic wegwerptasjes nr. 63 of 

wegwerpstofzuigerzakken nr. 133). Maar gebruik ook hier de creatieve ideeën van burgers. Als het 

gaat om verleiding van burgers voor meer duurzaam gedrag,  zie dan een keur aan initiatieven in dit 

veld. Werk samen, neem deel, help bij de exposure van de initiatieven. Samen bereik je meer 

mensen dan je als overheid alleen zou bereiken.  

Bijvoorbeeld door als overheid of bedrijf actief te participeren in initiatieven als Ring Ring (nr. 237), 

een kansrijk initiatief om mensen te verleiden meer te fietsen. Werkgevers kunnen hun werknemers 

aanbieden gebruik te maken van de App, meer fietsende mensen verlaagt waarschijnlijk 

ziekteverzuim.   

Onderzoek goede ideeën, zoals Overal Snel (nr. 40, en zie kader volgende blz). Vraag wat nodig is om 

te beoordelen of het klopt (quick scans milieueffecten, etc.). 

Sluit aan bij wat mensen toch al doen: bijvoorbeeld ruilen en delen populair? versterk dan deze 

beweging en zorg dat ze ondersteuning krijgen bij het uitwerken van hun initiatief of sociale 

onderneming.  

En.. stimuleer en prikkel bedrijfsleven tot het op de markt brengen van duurzame varianten van 

producten, niet in  de laatste plaats door ze zelf –als overheid- af te nemen. 

In plaats van miljarden uitgeven aan infrastructuuraanpassingen (vb Rotterdamsebaan Rijnlandroute)  

die wellicht enigszins bijdragen aan vermindering sluipverkeer maar echte doorstroming niet 

bevorderen, kunnen we beter inzetten op gedragsverandering van de weggebruiker (ondersteund 

door enkele aanpassingen in de bewegwijzering. Meer afstand houden vermindert files. Met enorme 

bij-effecten: verhoging van veiligheid/afnameverkeersslachtoffers, vermindering auto-

onderhoudskosten (glasschade/remmen/banden), enorme reductie brandstofverbruik (50 tot 75%!). 

Het is de oplossing van de meeste dagelijkse files, hierdoor ook reductie CO2 uitstoot, nog afgezien 

van enorme economische en sociale voordelen. Ik heb het dee uitgewerkt,  maar iedereen zegt dat 

het niet kan. Ik ga voor een burgerinitiatief! 

Overal  Snel (nr. 40) 

 

http://www.duurzaamdoen.nl/
http://www.idealenkompas.nl/
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3.6  Sociale innovatie 
 

De trend 

Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Mensen vinden elkaar op duurzame thema’s. Samen 

in de buurt afval composteren, een eigen buurttuin, communities rond voedsel (denk bv aan 

Krommunitiy van Kromkommer, een DuDi initiatief dat in 2012 won), kleding ruilfeestjes, samen 

energie opwekken. Digitale platforms ondersteunen deze trend, maar de kracht zit hem ook in de 

offline ontmoetingen. De initiatieven leiden (bedoeld of onbedoeld) tot meer sociale samenhang. Er 

is behoefte aan meer verbinding onderling en aan menselijke maat. Mensen organiseren initiatieven 

anders dan de overheid. Je kunt hier als overheid niet echt op sturen, maar wel organiseren en 

koesteren.  

De initiatieven in de koffer 

Voorbeelden van initiatieven die deze trend illustreren:  Tuin van de buurt voor jong en oud (nr. 225), 

mobiliteitscoöperatie waar mensen mobiliteitsideeën uitwisselen en bijvoorbeeld autoritten delen 

(nr. 192) en Food Community Texel (nr. 136). Een voorbeeld van een initiatief waar de wens tot meer 

verbinding tot uiting komt: Duurzaam Verbindingsgeschenk (nr. 166) en Happy planet dagen om 

mensen bewust te maken van duurzaam geluk (nr. 48). 

Ook Sociale levenscyclus analyse (214) pastin dit kader. People Planet Profit vormen de belangrijkste 

uitgangspunten voor duurzaamheid van producten. Na de levenscyclus kosten (profit) wordt al enige 

tijd ook de milieu-impact van producten in beeld gebracht (planet). Tot nu toe is de people-kant 

echter buiten beschouwing gebleven in het levenscyclus-denken. We moeten ook naar de sociale 

kant van een product kijken. Het idee is om net als bij milieukundige LCA’s, de sociale kant van 

producten in beeld te brengen. 
 

Wat betekent dit voor overheid en bedrijfsleven? 

Voor de overheid: onderken de kracht van sociale innovatie die uitgaat van mensen  met een eigen 

initiatief. Het is een kado dat in elk initiatief zit. Zie hoe deze mechanismen werken in relatie tot de 

verbureaucratiseerde zorg. Leer ervan. De bedrijven die community building en sociale netwerken 

toepassen in hun marketingstrategie hebben de toekomst (zie voorbeelden in kader). Faciliteer de 

koppeling tussen maatschappelijke initiatieven en het reguliere bedrijfsleven. Er valt hier wederzijds 

te leren, te verbinden en te versterken. Naast de technische of inhoudelijke innovatie is juist de 

sociale innovatie voor het bedrijfsleven van belang. 

 Voorbeelden hoe bedrijven inspelen op community vorming: Coca Cola met hun “Share” flesjes,  

Bol.com en andere bedrijven die intensief gebruik maken van social media ”je vrienden bekeken dit 

ook…”  Nissan Leaf, die electrische deelauto’s beschikbaar stelt.  
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4 Hoe komen initiatieven verder 
 

 

Ongeveer de helft van de initiatiefnemers (111)  geeft aan behoefte te hebben bij een of andere 

vorm van ondersteuning (zie diagram). Voor verschillende mensen was dat ook de reden om 

überhaupt mee te doen aan Duurzame Dinsdag. Die ondersteuning is kennelijk niet heel gemakkelijk 

te vinden. Vaak gaat het om geld, maar ook om ingangen in bepaalde netwerken, specifieke 

expertise, verandering in regelgeving,  ingangen bij de overheid etc. De ondersteuningsstructuur voor 

mensen met duurzame initiatieven is nog niet adequaat. Dat moeten we ons aantrekken. We hebben 

kweekvijvers nodig. We kunnen het ons niet permitteren om goede duurzame initiatieven te laten 

liggen. Hier ligt niet alleen innovatie, maar ook sociale vernieuwing.  Daarom is versterking van 

bestaande ondersteuningsstructuren nodig. Kijk ook waar ondersteuning geheel ontbreekt en vul 

aan. Zorg voor net zoveel ondersteuning voor duurzame en maatschappelijke  initiatieven  als voor 

de Topsectoren. 

Het wiel wordt op meerdere plaatsen uitgevonden. Enkele initiatieven zijn identiek,  dezelfde 

initiatieven worden op verschillende plaatsen ontwikkeld zonder het van elkaar te weten. Sommigen 

zien dat ook en vragen om kruisbestuiving. Zoals een mobiliteitscoöperatie die wil leren van de 

ervaring die is opgedaan met de wereld van de energiecoöperaties. Door meer onderlinge 

ontmoetingen tussen initiatiefnemers kan kruisbestuiving ontstaan.   

Het gaat niet om overheidsondersteuning van individuele initiatieven, daar ligt niet de rol van de 

rijksoverheid. De initiatieven geven zicht op de toekomstige werkelijkheid, en laten zien waar de 

“oude” manier van werken niet meer werkt, en de wet- en regelgeving tekort schiet om de 

innovaties te laten ontstaan (zie voorbeelden uit kader). Het gaat erom de signalen uit de initiatieven 

te vertalen naar beleid en regelgeving.  
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 Ter overweging: 

- Btw op diensten en producten van lenen en ruilen, kan niet dezelfde zijn als op verkoop 

- De conservatieve bouwwereld houdt technische innovaties tegen 

- (sociaal) Ondernemers kunnen niet aan dezelfde regelgeving rond duurzaam inkopen en 

maatschappelijk aanbesteden voldoen als de gevestigde bedrijven, dus doen ze ook niet 

volwaardig mee; 

 

 

“Mijn boodschap aan het kabinet?  Geef particuliere initiatieven  niet alleen de ruimte maar 

ook voorrang”   

GroenteRuilen, (nr. 12) 

 

  

“Ik heb bedrijven nodig die het idee aandurven en de overheid moet hier natuurlijk ook brood in zien. 

Verder zou ik het niet in mijn eentje kunnen. Ik ben 18 jaar en heb net mijn havo diploma.” 

Energie Opgewekt met Sport (nr. 11) 

 

 ‘Ik zou willen dat de overheid bv standaard 5-10% reserveert in overheidsprogramma’s voor 

maatschappelijk initiatieven. Op deze manier kunnen naast de ‘usual suspects’ , lokale initiatieven 

volwaardig meedoen.” 

Ring Ring (nr.237) 

 

Tot slot  

Als de participatiemaatschappij een teken is van transitie, dan zitten we nu aan het begin van een 

nieuwe fase. We hebben erkend dat mensen (burgers) steeds meer zelf gaan doen. We zien dat zij 

wegen vinden (vaak om instituties heen) om zaken te regelen. Maar om echt door te breken, moet er 

een verbinding aan worden gegaan tussen de maatschappelijke initiatieven en bestaande instituties. 

Waren het tot nog toe veelal gescheiden werelden, vanaf nu gaan overheden en bedrijven zien, dat 

de initiatieven niet los van hen staan. En beseffen initiatieven op hun beurt, dat zij meer kans hebben 

tot volle bloei te komen, als er samenwerking ontstaat. Dat we elkáár nodig hebben. Dan gaan we 

naar een nieuwe orde. We staan op de drempel om dat te laten gebeuren.  

 


