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Het is voor de 22e keer
Duurzame Dinsdag,
Prinsjesdag van de
Duurzaamheid.

Van alle inzendingen komt
63% van bedrijven, dat is
weer meer dan voorgaande
jaren; 19% komt van burgers
en 12% van Ngo’s.

Er worden 3 duurzame
lintjes uitgereikt en
Hoogleraar Jan Jonker
spreekt de Duurzame
Troonrede uit.
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Op 1 september neemt
staatssecretaris I&W
mevrouw Stientje van
Veldhoven namens het
Kabinet een koffer met 454
duurzame inzendingen in
ontvangst. Iets meer dan
een kwart is afkomstig van
de Duurzame Jonge 100.
De overige zijn autonome
aanmeldingen.

Van de inzendingen is 93%
een initiatief; 7% is een
idee dat iemand anders zou
moeten uitvoeren. Nog niet
eerder was het aandeel
concrete initiatieven zo hoog.
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Verreweg de meeste
initiatieven zijn de planfase
voorbij, namelijk 80%.
Hiervan is 16% een startup
en 64% in de uitvoerings- of
opschalingsfase.

6% van alle inzenders is

student of jonger dan 25 jaar.

Van alle initiatieven heeft
38% een internationaal
en 53% een nationaal
bereik. Elk jaar zijn meer
inzendingen internationaal
georiënteerd.

Klimaat is het belangrijkste
(overkoepelende) thema:
80% van alle inzendingen.
Circulaire economie stijgt
voor het vijfde jaar op rij naar
61%. Opvallend: natuuren biodiversiteit is bijna
verdubbeld ten opzichte van
vorig jaar: 29%. Meer data
staan in de bijlagen.
3

12 trendwatchers uit de

wereld van duurzaam
initiatief hebben meegelezen
met deze analyse, hun
namen staan in het colofon.

Alle inzendingen maken kans
op een van de 6 prijzen.

DUURZAME DINSDAG:

BRUG TUSSEN INITIATIEF, POLITIEK EN BELEID
Duurzame Dinsdag is de Prinsjesdag van de Duurzaamheid. Ieder jaar,
op de eerste dinsdag van september krijgt het Kabinet een koffertje met
honderden duurzame initiatieven uit de samenleving. Het is een nationale
update als het gaat om duurzaam initiatief. Op die dag worden er prijzen
uitgereikt aan initiatiefnemers, lintjes uitgedeeld aan duurzame helden en
wordt een Duurzame Troonrede uitgesproken.
Het jaar rond worden er activiteiten
georganiseerd om duurzame initiatieven
meer zichtbaar te maken en te verbinden
aan bedrijven, beleidsmakers en politiek. Het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW) en het ministerie van Landbouw,
Natuur Voedselkwaliteit (LNV) nemen kennis
van deze kansrijke, vernieuwende initiatieven
en hun signalen en betrekken deze bij
beleidsontwikkeling. Dit geldt ook voor politici,
die signalen oppakken en via de politiek
duurzaam initiatiefnemers van dienst zijn.
Duurzame Dinsdag slaat een brug tussen
initiatieven, politiek en beleid. We zien de
aantallen en de kwaliteit van de inzendingen de
laatste jaren stijgen.

door een groot aantal partijen (zie colofon).
Het Impulsprogramma Duurzaam Initiatief van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
en de programma’s Jong Leren Eten en
DuurzaamDoor van het ministerie van LNV
hebben Duurzame Dinsdag de laatste jaren
versterkt. Duurzame Dinsdag wordt in 2020
voor de 22ste keer georganiseerd.
GreenWish maakte de analyse voor de 12e
keer en gebruikte daarvoor alle informatie die
de initiatiefnemers invullen bij aanmelding. De
analyse duidt de inhoud van de koffer en wordt
gebruikt als basis voor allerlei vervolgacties.
Gekeken wordt naar verschuivingen in
onderwerpen, ondersteuningsbehoeften
en signalen. In de bijlage zijn overzichten
opgenomen van alle inzendingen en
‘inzendingen per signaal’, zodat terug te
zien is op basis van welke initiatieven een
conclusie wordt getrokken. De interpretaties
zijn besproken met een groot aantal mensen
die werkzaam zijn in het veld van duurzaam
initiatief (zie colofon).

Ook dit jaar neemt Staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat mevrouw
Stientje van Veldhoven de koffer namens
het Kabinet op 1 september in ontvangst.
Professor Jan Jonker, hoogleraar duurzaam
ondernemen aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, spreekt de Duurzame Troonrede
uit. Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd

HOE DUURZAME DINSDAG INITIATIEVEN ONDERSTEUNT
- EEN VOORBEELD
Het initiatief GIVO van de stichting Our Common Future won in 2019 de Duurzame Dinsdag Asito
Sociale Innovatieprijs. GIVO is een platform waar mensen producten en diensten kunnen ruilen,
zonder dit eerst om te zetten in geld. De steun die sprak uit de prijs heeft geresulteerd in een
samenwerking met de gemeente Nijmegen en een financiële impuls van de Triodos Foundation.
Hierdoor kon GIVO door ontwikkelen tot de app SamSamBank. Deze app is op 18 juni 2020
gelanceerd en is onder meer via de Apps Store vrijelijk beschikbaar voor ieder om te gebruiken
voor projecten.

MAATSCHAPPELIJK INITIATIEF EN SOCIAAL
ONDERNEMERSCHAP IN NEDERLAND
Duurzame Dinsdag is belangrijk voor duurzame en maatschappelijke initiatieven, het brengt
deze direct onder de aandacht van politiek en beleid. Er zijn méér plekken waar je je initiatief
online en offline kunt delen. Ze zijn verschillend van insteek. Het Versnellingshuis Nederland
Circulair! helpt circulaire ondernemers met vragen over businesscases, netwerkopbouw en
wet- en regelgeving. Zij hebben ook een handige tool voor het vinden van financiering. De
MAEX maakt vooral de maatschappelijke waarde van initiatieven zichtbaar en biedt tools
om de impact te meten. Via VoordeWereldvanMorgen (het platform van de ASN Bank) kun
je de community inschakelen om je initiatief te versterken en datzelfde geldt voor Nudge.
De Future Proof Community van MVO Nederland matcht duurzaamheidsvraagstukken met
duurzame ondernemers. Social Enterprise NL bundelt de krachten van sociaal ondernemers
en geeft hen stem in Den Haag. De Duurzame Jonge 100 is een jaarlijkse lijst met de 100
meest inspirerende duurzame ondernemers, young professionals en studenten van 32 jaar of
jonger. Het IdealenKompas verbindt maatschappelijk vraag en aanbod. Een programma als
DuurzaamDoor en de bijbehorende Coöperatie ‘Leren voor Morgen’ versterkt de aandacht
voor duurzaamheid in onderwijs en maatschappelijke leerprocessen. Al deze platforms zijn
verzamelplekken van maatschappelijk initiatief en sociale ondernemingen en geven -net zoals
Duurzame Dinsdag- zicht op deze beweging in Nederland. Via Duurzame Dinsdag zien we het
topje van de ijsberg.
credits: Cindy van Rees
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2.

EEN ANDER FUNDAMENT
Lange tijd zagen we in de koffer innovatieve inzendingen die het
leven zoals we dat kennen (wonen, reizen, produceren, eten) een
stuk duurzamer maakten. Maar dit jaar ademt de koffer iets groters:
het verlangen naar een nieuw verhaal. We zijn op zoek naar een
ander fundament, nieuw denkraam, een nieuw mensbeeld, een
nieuwe grondhouding. Het verhaal achter het verhaal klopt niet
meer en is aan vernieuwing toe.

EEN ANDER ECONOMISCH VERHAAL

VAN WIE IS DE GROND

Economische groei is de laatste decennia ons
verhaal geweest. Het economisch groeimodel
was lange tijd het medicijn voor een beter
leven. Economische groei leidt tot meer
welvaart en dan tot meer welzijn. Economische
groei betekent meer consumptie en groei van
bedrijven. Gezocht werd naar verduurzaming
van die groei. Als de producten maar circulair
zijn, dan is er niets aan de hand. Als de
bedrijven maar duurzaam zijn, dan klopt het
weer. Maar de inzendingen in de koffer zeggen
dit jaar: het klopt niet meer.

Duurzame initiatieven spreken al enkele jaren
over gezamenlijke moestuinen, particuliere
natuurgebieden en gebiedscoöperaties.
Maar dit jaar spreekt men rechtstreeks over
het ‘uit de economie halen van grond’ en
‘verschuiving in eigenaarschap’. Grond is in
Nederland eigendom van een relatief kleine
groep mensen, overheden en organisaties.
De meeste mensen bezitten géén grond. Zij
zijn niet zelf in staat om voedsel te verbouwen
of bomen te planten, of een riviertje te
beschermen. Ze hebben geen invloed of
zeggenschap over grond.

De eerste tekenen zagen we vorig jaar in
de koffer. Toen maakten initiatieven voor het
eerst expliciet bespreekbaar, dat we niet altijd
maar hoefden te streven naar economische
groei - al is die circulair. We willen niet per se
méér consumeren – al dragen de producten
bij aan een betere wereld. We hoeven niet per
se meer overal naar toe te reizen, al zijn die
vervoermiddelen duurzaam. Het fundament
onder het begrip ‘groei’ staat ter discussie.
Dit is in lijn met het verhaal van de Doughnut
Economy van Kate Raworth dat in Nederland
in goede aarde viel. Stel niet eenzijdige groei
centraal, maar de behoeften van iedereen
binnen de draagkracht van de aarde.

We zijn afhankelijk van een systeem, waarin
grond een verhandelbaar goed is.
Er wordt altijd door iemand geld aan
verdiend, vaak ten koste van natuur en ten
koste van anderen. Er gloort een verlangen
naar een andere verhouding van mens tot
grond, maar ook tot lucht en water. Zoals de
indianen ooit spraken tegen de kolonialisten
in Amerika. Of zoals een initiatiefnemer zegt:
“De aarde is ons erfgoed, als ‘dien-model’ in
plaats van verdienmodel”. Common ground,
commons is een fundamenteel andere kijk op
eigenaarschap en bezit.

6

MATERIAAL WAARMEE WE WERKEN

toekomstvaardig te kunnen zijn. De initiatieven
zeggen impliciet: het wordt tijd om het
fundament van educatie te herzien.

Al jaren nemen ondernemers reststromen als
vertrekpunt voor een onderneming. Ze vragen
zich af: wat kan ik maken van ‘probleemstoffen’
zoals mest, afvalplastic, of van waterhyacint?
Maar nu horen we initiatieven over het sluiten
van álle kringlopen. “We zitten in de ‘capsule
Aarde’ en we moeten het niet meer hebben
over grondstoffen en afvalstoffen, maar over de
stoffen waarmee we werken.
We zouden ons moeten bekommeren om waar
ons materiaal blijft. Het merendeel van ons
oud ijzer bijvoorbeeld gaat naar landen buiten
Europa. Het maakt ons afhankelijk van andere
landen. COVID-19 toont aan wat dat betekent.
De ‘stoffen waarmee we werken’ bevinden zich
in verschillende fasen in de kringloop: (pre)
productiefase, de productfase of afbreekfase.
Als we weten waar ze zijn, kunnen we ze
makkelijk opnieuw gebruiken. Dat is een ander
verhaal, een ander vertrekpunt.

MENS IS NATUUR
Wij hebben de natuur meer nodig dan de
natuur ons. Verwoesten we de natuur, dan
verwoesten we onszelf.

We are pushing the planet towards
tipping points whose breakdowns we
don’t understand.*
De spanning tussen ons voedselsysteem dat
steeds meer mensen moet voeden en behoud
van biodiversiteit heeft ook een kritische grens
bereikt, waarin virussen zoals COVID-19 zich
kunnen ontwikkelen. Initiatiefnemers zeggen:
“Wij moeten leren leven en werken mét de
natuur, niet er tegenin, in de landbouw en in
ons dagelijks leven. We zijn onderdeel van
de natuur”. In harmonische relatie staan tot
- en ‘communiceren’ met - planten, dieren
en rivieren, wordt onderdeel van ons nieuwe
verhaal.

NIEUW VERHAAL IN LEREN, ONDERWIJS
EN BEWUSTWORDING’
Al vele jaren nemen mensen initiatieven, om
anderen te bewegen tot duurzamer gedrag.
Maar nog nooit waren het er zo veel. En er
klinkt iets nieuws in door. Door COVID-19 zien
we, dat mensen bewegen tot ander gedrag
eigenlijk heel dichtbij kan zijn. We stapten
zomaar in nieuwe gewoonten, toen de urgentie
hoog was en de overheid ons dat vroeg. Dan
kan dat toch ook voor duurzaam gedrag! Er
klinkt een roep om duurzamer gedag meer af
te dwingen met maatregelen bij ondernemers
en particulieren. De urgentie moet worden
getoond, met kunst en verbeeldingskracht.
Het verhaal van de voorzichtige verleiding is
uitgewerkt.

SAMENLEVEN
Maar we kunnen pas in harmonie samenleven
met de wereld om ons heen, als we kunnen
samenleven als mensen, als soort. COVID-19
laat zien waartoe we in staat zijn, we zijn
samen tegen een vijandig virus. Maar
ongelijkheid is groot. Het verlangen groeit om
letterlijk meer ‘samen te leven’ in eerlijkheid en
gelijkwaardigheid, van mens tot mens. Sociale
duurzaamheid is een steeds groter onderdeel
van het nieuwe verhaal.
Het verlangen om onze grondbeginselen
te herzien is een positief verlangen voor de
toekomst, naar ‘echte welvaart’. De initiatieven
leven die wereld vóór, zodat we er ons een
beeld bij kunnen vormen en hun voorbeeld
kunnen volgen. Het zijn landingsplaatsen voor
de toekomst. En die komen niet te vroeg.

Ons onderwijs is voorbereiding op werk en
inkomen. Maar veel van de initiatieven op dit
terrein hebben een andere focus. Zij zeggen:
educatie dient meer gericht te zijn op het
omgaan met de aarde, natuur en zorg voor
elkaar in samenwerking. Onze educatie moet
ons leren leven met razend snelle verandering.
We willen studenten leren over complexiteit,
diversiteit en omgaan met onzekerheid om

Juli 2020, Rinske van Noortwijk en Ineke van
Zanten
*
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3.

VERDIEPING VAN
DE THEMA’S
“Met de kracht van de
verbeelding laten we
met elkaar zien hoe het
onvoorstelbare werkelijkheid
kan worden: een wereld die
leeft met de kracht van de
natuur.”

Verreweg de meeste initiatieven gaan over meer dan één thema. Dat is
zeker zo bij klimaat (overkoepelend thema), maar ook bij inzendingen rond
circulaire economie en ‘bewustwording’. Een initiatief scoort dus bijna altijd
op meerdere thema’s. De sectorale benadering van (milieu) thema’s in het
verleden, zoals de overheid die hanteerde, past dan ook niet goed bij de
meer integrale en holistische benadering waar ‘duurzaamheid’ om vraagt.
•

De sterkste stijgers dit jaar zijn klimaat,
circulaire economie, natuur en
biodiversiteit.

•

Vorig jaar kondigde het thema water/
klimaatadaptatie zich aan. De toegenomen
aandacht voor waterbesparing zet door.

•

Ook bewustwording stijgt fors. Dit is geen
inhoudelijk thema, maar wordt wel al een
tijd als zodanig gemonitord. Het gaat om
initiatieven met als belangrijk doel anderen
bewust maken van de noodzaak tot
duurzamer gedrag.

•

Geen enkel thema neemt spectaculair af.
Dat betekent dat steeds meer inzendingen
zich richten op steeds meer thematieken
tegelijk.

(MetaalKathedraal, nr. 470)
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3.1

EXTINCTION REBELLION

KLIMAAT

“Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van
het land en van alle leeftijden die zich ernstig
zorgen maken over de klimaat- en ecologische
crisis. Door vreedzame, creatieve en disruptieve
acties proberen we de gevolgen van deze crises
te stoppen. We zijn opgericht in 2018 en groeien
snel, we zijn momenteel actief in 62 landen en 1050
groepen wereldwijd. De beweging wil een wereld
kunnen doorgeven waarin ook de generaties na
ons goed kunnen gedijen”. (nr. 148)

Van alle inzendingen heeft 80% een relatie met klimaat. Ze dragen
bij aan het terugbrengen van de uitstoot van CO2, het besparen van
energie, klimaat-adaptatie en het verminderen van watergebruik.

in aantal en invloed. Online initiatieven zoals
Shop like you gave a damn en Heyhoneyguide
brengen vegan mode en duurzame reizen
makkelijk binnen handbereik voor een jonge
doelgroep.

De gevoelde urgentie is enorm. Compensatie
van klimaatimpact wordt ingebakken in
bedrijfsmodellen van ondernemers. Met één
muisklik compenseer je je aankoop door het
laten planten van bomen, zoals met de apps
van Treemendo en Treeclicks.

Mensen van alle leeftijden verenigen zich in
groepen zoals Extinction Rebellion en vragen
– nee eisen zelfs – actie. In de inzendingen
klinkt door: “Door COVID-19 konden we snel
maatregelen nemen, die we ons niet voor
konden stellen. Om uit de ecologische crisis te
komen, moeten we nu doorpakken.”

Influencers nemen veel jonge mensen mee in
een duurzame leefstijl. Ze maken een sterke
en persoonlijke connectie met hun volgers op
social media. Het voelt bijna alsof het vrienden
zijn, naar wie je luistert en van wie je raad
aanneemt. Of het nou om vegan, zero waste
of duurzame mode gaat, influencers groeien

“Utrecht stroomt over”
Extinction Rebellion
fotografie beide pagina’s credits:
Lyander Schmitz
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3.2

CIRCULAIRE ECONOMIE

De categorie Circulaire Economie is de knaller uit de koffer van
Duurzame Dinsdag. Dit jaar wéér meer initiatieven op dit terrein,
61% van de inzendingen ten opzichte van 44% vorig jaar.

BIO DESIGN EN BIOBASED,
OP ZOEK NAAR NIEUWE
MATERIALEN
Van alle circulaire inzendingen
gebruikt 39% een restroom
als vertrekpunt, waarvan 19%
biobased. Er is een generatie
ontwerpers en onderzoekers
op missie: mooie producten
maken van nieuwe natuurlijke
materialen!
Een greep uit de collectie: Wol
van dennennaalden Forest
Wool, een boot gemaakt
van Fontuinkruid uit het
IJsselmeer Pota products,
plantaardige meststoffen uit
gefermenteerde plantenresten

Biota, composteerbare
kasten, die óók in de
afbraakfase mooi zijn
Compostboard, akoestische
panelen van wol van
heideschapen: Binnenschaap.
Een levende begrafeniskist
die gevormd wordt door
mycelium LOOP, en het
bouwmateriaal (composiet) uit
huishoudelijk afvalwater,
Re-Plex. Kortom, Nederland
is een bio design land,
metbiomassagoedopweg.nl!
HET NIEUWE RUILEN,
DELEN EN LENEN
Van alle circulaire inzendingen
gaat 15% over deeleconomie,

Re-Plex

credits: AMS Institute

4% over lease en 4% over
reparatie. De verschuiving
van bezit naar gebruik begon
met marktplaats-achtige
initiatieven en deel-schuren.
Inmiddels wordt gedeeld
gebruik steeds groter en wordt
het ook steeds meer verfijnd.
Nieuwe vormen dienen zich
aan, soms subtiel, maar
wezenlijk nieuw.

PLASTIC ANDERS

Cups, die kunstzinnige foto’s van duizenden
plastic horecabekers in de Leidse grachten
maakte. Dit was aanleiding tot een overstap
naar statiegeldbekers in de gemeente Leiden.

Al vele jaren zitten er in de Duurzame Dinsdag
koffer initiatieven die het gebruik van plastic
verminderen. Dit jaar valt A TOP op. Deze
onderneming heeft een aantal innovaties
ontwikkeld en getest voor zacht fruit. Hun
verpakkingen voldoen aan de hoogste
eisen voor voedingsmiddelen en vervangen
plastic. QuQu is een Nederlands luiermerk
voor wasbare luiers, waarin bewust geen
plastic is verwerkt. We zien ook vormen
van herbruikbare verpakkingen toenemen,
bijvoorbeeld voor het verzenden van spullen of
het bezorgen van eten.

Plastic Spotter is een citizen science
project waarbij honderden vrijwilligers data
verzamelen over plastic vervuiling om zo de
bron aan te pakken. Ze maken gebruik van de
internationale app CrowdWater. Je observeert
een gracht of rivier en voegt deze meetlocatie
toe aan de app. Zo kan het plastic afval worden
onderzocht en opgeruimd. 10-XL, is een
groot-formaat 3D printer, die hoogwaardige
producten print met lokaal gevonden
plasticafval. Ze printen voor interieurlabel
Gispen de Sett Ce sofa.

Er zijn talloze plastic opruim-initiatieven bij
rivieren, stranden en in de stad, zoals Canal

Met Swip Swap kunnen
kinderen zélf speelgoed ruilen
met kinderen in de buurt. Met
een ouderaccount houden
ouders toezicht en assisteren
bij het ruilen. Een interactieve
interface en gamification
maken Swipswappen een
leuke activiteit. Togethy
is een deelplatform voor
gebruiksgoederen waarbij je
niet leent. Het product is echt
van jou, zolang je het hebt.
Zodra je klaar bent met het
gebruik geef je het door aan
de volgende. Togethy houdt
bij waar de geregistreerde
producten zijn en brengt
vraag en aanbod bij elkaar.
Je betaalt voor het gebruik,
zolang je het in je bezit hebt.
Een soort deel-kopen dus.
credits: Canal Cups
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Meestal is ingezameld plastic van te slechte
kwaliteit om er nog iets anders mee te doen
dan verbranden of te verwerken tot grijze
paaltjes of beschoeiing (downcycling). Toch
was de initiatiefnemer van Zsilt niet van
haar pad af te brengen. Zij wilde van smerig
ingezameld huishoudplastic hoogwaardig,
gecertificeerd strandspeelgoed maken. Dat
was in Nederland nog niet mogelijk. Uit de
plastic mix (allerlei plastic soorten door elkaar)
wordt nu samen met de recyclingindustrie het
hoogwaardige Polypropyleen (PP) gescheiden.
Hierdoor ontstaat een hoogwaardig recyclaat
dat ook opnieuw is te kleuren. Vooral dat
laatste is erg moeilijk. Zsilt werkt uitsluitend
met 100% huishoudelijk plastic afval, dus niet
met partijen industrieel afvalplastic. Het proces
dat Zsilt samen met de afvalverwerker en de

spuitgieter heeft ontwikkeld is nu nog uniek in
de wereld.

GEEN GRONDSTOFFEN EN
AFVALSTOFFEN MAAR DE
MATERIALEN WAARMEE
WE WERKEN

Dit soort bijzondere ketensamenwerking zou
meer rugdekking mogen krijgen. We zien de
aandacht hiervoor toenemen, zoals blijkt uit
de recent gestarte subsidieregeling circulaire
ketenprojecten door het ministerie van IenW.

Excess Material Exchange
laat zien: er is geen afvalstof
of grondstof, er is ‘materiaal’.
De kunst is helder te houden
waar de materialen zitten
in de kringloop en hoe je
materialen het duurzaamst
kunt inzetten in een
volgende fase. Dit levert ook
economische waarde. De
overheid kan deze beweging
versnellen, onder andere
door virgin grondstoffen te
beprijzen of producenten
verantwoordelijk te maken
voor hun retourstroom.

Meer dan 90% van de sportkleding wordt
gemaakt van nylon en polyester. Iron Roots
vraagt aandacht voor microplastics die veel
worden uitgewassen uit dit soort sportkleding.
Iron Roots maakt sportkleding van natuurlijke
materialen, zoals hennep, eucalyptus en
biologische katoen.

GAAN WE
VERPAKKINGSVRIJ?

credits: Pieter Pot

Een jaar of 5 na de eerste
verpakkingsvrije supermarkt
zijn er meer initiatieven die
gaan voor verpakkingsvrij op
grotere schaal. In de koffer
zien we dit jaar verschillende
voorbeelden. Pieter Pot
bezorgt verpakkingsvrije
boodschappen. Ze begonnen
in Rotterdam en bezorgen
nu door het hele land. Het
concept slaat goed aan, er
is een wachtlijst. People of
Tomorrow helpt bedrijven
in de voedingssector
met verminderen van
verpakkingen. Daarnaast
zijn er bijvoorbeeld
de herbruikbare
cadeauverpakking van Atelier
Revive en verpakkingskarton
van (Nederlands) rijststro. De
Zero-Waste coaches gaan
consumenten helpen in deze
transitie.

credits: Atelier Revive

SIGNALEN

→

Er gebeurt veel op het gebied van bio design in Nederland. Veel bevindt zich nog in een
nichemarkt en komt daar niet snel uit. De onderzoeksfase is relatief lang en kostbaar en de
producten daardoor ook;

→

Het transparant en vindbaar maken van reststromen en het koppelen van vraag en aanbod
staat nog in de kinderschoenen. Het is voor initiatiefnemers lastig om goede reststromen te
vinden en in veel gevallen (bijvoorbeeld hergebruikt hout en plastic) is gerecycled materiaal
duurder dan virgin materiaal. We denken nog in grondstoffen en afvalstromen en laten
daardoor veel reststromen onbenut;

→

De businesscases van ruil-, deel- en leeninitiatieven zijn aan het door ontwikkelen en
worden steeds verfijnder en meer economisch rendabel. Deze ‘sector in wording’ vraagt om
meer onderzoek en kennisdeling, voor ondernemers en hun stakeholders;

→

Circulaire en biobased producten kunnen het niet makkelijk winnen op de prijs. Minder
duurzame producten blijven vaak lange tijd goedkoper. De initiatieven vragen om maatregelen
voor het sneller uitfaseren van minder duurzame varianten;

→

Microplastics duiken overal op. We weten nog weinig over de gevolgen, maar wenselijk
is het niet. Alternatieven die microplastics helpen voorkomen zijn gebaat bij strengere
voorschriften.
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3.3

DUURZAAM BOUWEN

Van alle inzendingen gaat dit jaar 8% over duurzaam bouwen.
De bouw wordt meer biobased, circulair en natuurinclusief.

BIOBASED IN DE BOUW

CIRCULAIRE BLIK OP DE BOUW

Er gaat nogal wat veranderen in de bouw.
Er is een stroom aan nieuwe materialen
van biologische oorsprong beschikbaar. Zij
vervangen (soms giftige) chemische varianten.
De meest opvallende ontwikkeling is misschien
wel de opkomst van de houtbouw. Holland
Houtland geeft hieraan een impuls door te
zorgen voor voldoende Nederlands hout,
hennep, vlas en stro voor de bouw. Fairm
maakt piepschuim van gefermenteerde
plantenresten. Gooed maakt isolatieplaten
van olifantsgras en mycelium. Everuse is
circulair isolatiemateriaal dat wordt gemaakt
van hergebruikt papier. Het heeft een
negatieve CO2 footprint. Impershield maakt
een coating om gevels te beschermen van de
hars van de Copalboom, net als de Maya’s
duizenden jaren voor ons. Bio Bound maakt
circulaire, biobased betonproducten voor de
inrichting van de openbare ruimte, gemaakt
van versleten betonproducten en gerecycled
olifantsgras. Deze grassoort wordt gebruikt
om ganzen op een diervriendelijke manier te
weren van Schiphol. Re-plex is een nieuw,
volledig biobased en circulair composiet,
waarvan zowel de vezels als het bindmiddel
uit afvalwater gewonnen worden. Het is nog in
het onderzoekstadium, maar op die manier zou
stedelijk afvalwater nieuwe bouwmaterialen
voor de stad kunnen produceren.

Naast de introductie van biobased materialen
wordt hard gewerkt aan het circulair maken van
de bouw. Dat wil zeggen dat we ervoor zorgen
dat alle materialen zoveel mogelijk recyclebaar
zijn en gerecycled worden. GreenGridz maakt
hol en sterk constructiepaneel van cellulose
uit afval. Waterweg maakt waterdoorlatende
tegels van bagger. Aangezien er veel bagger
is in Nederland, is dit een welkome startup.
Neverendingkitchen en Bluekitchen leasen
circulaire keukens. Ze werken met materialen
van geupcycled afval. De keukens bestaan
uit modulen die kunnen meegroeien met de
wensen. Als je een nieuwe keuken wilt, lever
je de oude keuken weer in. Bijzonder lijkt ook
het nieuwe product van Leadax, witte, circulaire
dakbedekking van gerecycled (én recyclebaar)
plastic, met lekkage detectie. Tot slot past hier
ook Honq, de volledig circulaire bouwmodule
die leegstaand vastgoed omtovert tot bruikbare
ruimte.
Zie ook RAWpaints (verfpoeder op basis van
mineralen, dat je kunt aanlengen met water,
waardoor het ook transportkosten bespaart),
Rollergrip (instrumentje om verfrollers van de
houder te halen, waardoor er minder houders
bij het afval belanden) en Brushkeeper
(opbergbakje voor verfkwasten, waardoor
deze minder vaak schoongemaakt hoeven te
worden). Het zijn stappen naar verduurzaming,
die samen groot verschil kunnen maken.

De verduurzaming van de bouw is beleidsmatig
zeer belangrijk gezien ook de discussie
over Stikstof. Daarnaast is een toenemende
aandacht voor ‘natuurinclusief bouwen’ of
‘klimaatadaptief bouwen’ om ook biodiversiteit
en klimaatadaptatie mee te nemen.

STUDIO ARCHITECTUUR MAKEN
Deze architecten focussen op het duurzaam
veranderen van de bouwketen met circulaire,
klimaat adaptieve en natuur inclusieve ontwerpen
en hebben aan een aantal prachtige projecten
meegewerkt. In de toekomst wonen we in
gebouwen die energie produceren en is circulair
bouwen vanzelfsprekend. Hun missie: werken aan
een toekomst waar we met de bouw geen afval
meer produceren of zelfs de afvalberg verkleinen.
(nr.225)

HET BOUWPROGRAMMA
De focus van het Bouwprogramma ligt op begeleiding
en uitvoering van grote, circulair iconische en/
of opschaalbare projecten in de Metropoolregio
Amsterdam. Deze regio biedt een haalbare schaal
om kringlopen in de bouwsector te sluiten. Het
Bouwprogramma verzamelt kennis en ervaring en
maakt deze openbaar beschikbaar voor iedereen
die aan de slag wil met circulair bouwen: bouwers,
opdrachtgevers, leveranciers, productontwerpers.
Terugkerende thema’s zijn circulaire aanbesteding,
financiering en ketenontwerp. (nr. 381)
credits: Ecodorp Boekel
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LEREN EN EXPERIMENTEREN

oprichting. Fabrikanten en docenten leren
bouwvakkers in korte tijd op praktische wijze
werken met nieuwe materialen. Zo wordt de
bouwsector van binnenuit verduurzaamd.

De ervaring van initiatiefnemers is dat nieuwe
duurzame bouwmaterialen niet gemakkelijk
door reguliere bouwondernemingen
worden toegepast. Deels is dat te verklaren
door bouwvoorschriften en eisen van
opdrachtgevers. Grote bouwers staan wel open
voor vernieuwing, maar er is onwetendheid
over wat er te koop is, hoe je het verwerkt en
hoe bijvoorbeeld nieuwe materialen zich zullen
houden op de lange termijn.
Om de bouw een handje te helpen is de
Academie voor duurzame (af)bouw in

Ook de grote bouwondernemingen willen
‘leren en experimenteren’ zoals blijkt uit
hun deelname aan de innovatietafels van
DuurzaamDoor en andere programma’s.
Gezien de enorme opgave voor nieuwe
woningen is dit domein zeer urgent om door te
ontwikkelen, met kleine én grote spelers.

3.4

ENERGIE

Het aandeel energie initiatieven is vergelijkbaar met vorige jaren:
30% van het totaal. We zien dit jaar opvallend veel technische
ontwikkelingen voor opslag van energie.

SIGNALEN

Duurzaam bouwen krijgt een vlucht als:

→
→
→

Op grote schaal gewerkt gaat worden met materiaal dat niet uit
primaire winning komt én goed opnieuw te hergebruiken is;
Deze materialen goedkoper worden dan primaire materialen;

Hout, vlas, olifantsgras en andere materiaal, om de biobased bouw te
versnellen in Nederland goed voor handen zijn (ofwel de landbouw deze
materialen lokaal kan leveren);

→

Skills en kennis over verduurzaming onderdeel maken van het
curriculum van beroepsopleidingen en bijscholing in de bouw, zodat niet
alleen de nieuwe ‘niche bouwers werken met deze innovaties, maar ook
de bestaande bouwbedrijven;

→

Opdrachtgevers blijvend aandacht besteden aan maatschappelijk
verantwoord inkopen en ze ‘natuur- en klimaat-inclusief bouwen’ als
nieuwe norm meegeven in hun aanbestedingen.

credits: AquaBattery
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CESAR slaat duurzame
energie op in basalt.
Elektriciteit wordt omgezet
in warmte, die vervolgens
opgeslagen wordt in basalt
massa. Deze energie
kan worden gebruikt voor
elektriciteit, maar ook voor
verwarming. De CESAR wordt
toegepast in Ecodorp Boekel.
Greener Power Solutions is
niet alleen een batterij, maar
ook een duurzaam aggregaat
op zonne-energie. Greener
zet megabatterijen in op

BATTERIJ IN DE WIJK
Nu de duurzame opwekking van
energie goed op gang komt,
verschuift de aandacht naar het
lokaal opslaan, maar dan wel
in materialen die het milieu niet
belasten. We zien batterijen van
zand, zeezout en basalt, voor
woonwijken, festivalterreinen
en individuele huizen. Zo kan
je schone stroom opwekken
en gebruiken als de piek heel
hoog is of als de zon niet schijnt
of de wind niet waait. Ook kan
hiermee overbelasting van het
elektriciteitsnet worden voorkomen.
De Zeezout batterij Wijkbatterij
E+W is een nieuw opslagsysteem
voor elektrische energie en
warmte op basis van zout. Het
idee is in 2017 al gehonoreerd
met een EU LIFE subsidie
van bijna 2 miljoen euro. De
batterij is klaar voor productie

bouwlocaties, festivals en
overal waar het energienet
ontoereikend is. Ook Volta
Energy doet dit. De Volta
is niet duurder dan een
dieselaggregaat en wordt ook
geleverd met batterijen.
DUURZAAM KOELEN
Zeker nu we meer
thuiswerken, wordt volgens
de NVKL een stijging van
40 tot 50% in de verkoop
van airco’s verwacht.

Heel actueel is daarom
de ICECUBE van Dutch
Climate Systems. Terwijl
airco’s veel energie slurpen
en superbroeikasgassen
als koelmiddelen gebruiken,
gebruikt de ICECUBE
slechts water! Het is een
airco op basis van indirecte
verdampingskoeling, die 80%
energie bespaart en het hele
jaar door ventilatielucht en
warmteterugwinning levert.
Het gaat om drie apparaten in
één.

credits Wijkbatterij E+W DE
COOBRAA

en wacht op investeerders voor de grote
lancering. Ook de BlueBattery slaat energie
op in zoutconcentratieverschillen. Je hebt
dus alleen zout en water nodig, stoffen die in
overvloed aanwezig zijn op aarde én goedkoop.
BlueBattery won al vele prijzen.
De Iwell Cube is een batterij die gezien mag
worden! Ideaal voor woningcorporaties. Hij
levert ook razendsnel stroom op momenten
dat de vraag even heel groot is. De Iwell
energy community maakt het mogelijk om slim
alle batterijen aan elkaar te koppelen en het
elektriciteitsnet zoveel mogelijk te ontzien.
De Zandbatterij van Hof van Innovatie
Engineering slaat energie op in zand.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een
opslagmethode voor woningen en voor
grootschalige opweklocaties zoals bij
zonneparken en windmolens.

credits: Iwell Cube
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credits: Cesar
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METEN IS WETEN
Nu de energietransitie op gang is gekomen,
wordt het belangrijker om data te koppelen,
voor efficiëntere spreiding van de energievraag
en om besparing aan te jagen. Hier spelen
allerlei inzendingen op in.
EARN-E is een energiemonitoringssysteem dat
het bedrijven en particulieren makkelijk maakt
om te besparen op energie- en gasverbruik.
De energiemonitor sluit je aan op de slimme
meter voor real time energiegegevens. Een
energie-app gaat bewoners enthousiast maken
om het energieverbruik te verlagen. Vanuit data
krijg je tips om gebouwen stap voor stap te
verduurzamen. Ook Verbruiksoverzicht.nl geeft
de eindgebruiker inzicht, overzicht en controle.
Door simpelweg meer te weten, wordt al 10 tot
15% energie bespaard.
Wijkie is een datakoppeling-systeem tussen
slimme-energiemeters van huishoudens.
Dat maakt bestaande laagspanningsnetten
slim en is een alternatief voor traditionele
netverzwaring. Met de Wijkie-app kunnen
huishoudens lokaal groene stroom delen en
stroomgebruik afstemmen, om onderspanning
en capaciteitsproblemen op te lossen bij een

(te) grote vraag naar stroom. Voor de stroom
die gedeeld wordt op momenten van onbalans
in het lokale stroomnet, verdienen deelnemers
Wijkies die te besteden zijn in de wijk. Hiermee
kunnen ze via de Wijkie-app producten
kopen bij lokale ondernemers, onderling met
buren producten en diensten verhandelen en
Wijkies doneren aan projecten in de wijk. Dit
is een illustratief voorbeeld van meervoudige
waardecreatie.

3.5

Wat we niet konden voorzien gebeurde dit voorjaar. Nagenoeg
al het vliegverkeer wereldwijd kwam tot stilstand. Thuiswerken
werd de norm, files verdwenen en mensen maakten nauwelijks
gebruik van het openbaar vervoer. Het straatbeeld werd
gedomineerd door fietsers, voetgangers en…..pakketbezorgers.

GEWOON LEUK
Wegwerp fietslampjes op batterijen, voor wie
is het géén ergernis. De LITTA is een prachtig
alternatief. Het lampje is voorzien van een
zonnepaneel waardoor het zichzelf oplaadt en
hierdoor veel langer meegaat. Een trilsensor
zorgt ervoor dat hij vanzelf aan en uit gaat.
Hier ligt grote energiewinst! De HeatCycle van
DeWarmte haalt warmte uit afvoerwater van
alle soorten woningen (met een bereikbare
afvoer) zonder verbouwingen. Een woning kan
meer dan 30% van de totale warmtebehoefte
uit eigen afvoerwater halen, met een simpele
warmtewisselaar en een bufferopslag. De
proefopstelling in Green Village (TU Delft)
draait.

DUURZAME MOBILITEIT

Van Lima en Milaan tot Brussel: Overal in de
wereld werd gekeken naar de Nederlandse
fietsinfrastructuur. Mobiliteitsplannen die in tal
van grote steden al een tijdje op de plank lagen
konden nu versneld worden uitgevoerd.

Wattlab heeft ervaring in het aanbrengen
van zonnepanelen op schepen en op solar
bezorgwagens. Ze werken samen met Damen
Shipyards en Picnic.

Fietsen, elektrisch vervoer en auto’s delen zien
we al een aantal jaar in de koffer. Dit jaar vallen
vooral slimmer goederentransport en modulaire
wegconcepten op.

BRENGER
Brenger is een transportplatform dat een
transport koppelt aan een koerier die toch
die kant opgaat. Koeriers kunnen zich
aanmelden bij het platform. Klanten worden
gekoppeld aan een koerier en krijgen zo
toegang tot de onbenutte ruimte van meer
dan 500 bestelbussen. Voordelig transport
voor de klant, de koerier verdient meer op
zijn rit en de wereld wordt duurzamer. (nr.
261)

SLIMMER GOEDERENTRANSPORT

SIGNALEN

→
→

Er is een nieuwe koeltechniek die vele malen duurzamer is dan gewone airco’s. Hoe
kunnen we snel de overstap maken en stoppen met vervuilende technieken?
Er is veel aandacht voor de lokale opslag van energie in batterijen zonder schadelijke
stoffen. Dit is ideaal voor appartementengebouwen en woningcorporaties. Dit vraagt om snelle
opschaling;

→

Data-oplossingen helpen ons besparen en energie slimmer verdelen. Verschillende
initiatieven spelen hierop in. Zij zitten nog in de beginfase en vragen om hulp bij het vinden
van samenwerkingspartners en marktintroductie bij consumenten, woningbouwverenigingen,
energiecoaches en anderen;

→

Nu in bijna alle regio’s de Regionale Energie Strategieën (RES) op papier staan, breekt
een tijd van ‘handelen’ aan. Bij decentrale overheden, woningcorporaties en bij particulieren
ontstaat een grote behoefte aan inzicht en overzicht van alle (technische) mogelijkheden die
ter beschikking staan. Een steeds vernieuwende databank voor al dit soort initiatieven zou
welkom zijn, evenals koppelen van ideeën aan bestaande kennisloketten.
22

De tijd is rijp voor een ander goederenvervoer:
van lokaal tot internationaal zullen we
goederenstromen steeds meer gaan
combineren.
Brenger is een transportplatform dat
internationaal vrachten combineert. CityBarge
vervoert over water en optimaliseert zo
logistieke stromen van afval en bouwmaterialen
in de stad. OpenWaste haalt bedrijfsafval op
in binnensteden en bedrijventerrein op met
één neutrale wagen.Slim combineren bespaart
vervoersbewegingen.

“Dit jaar vallen
vooral slimmer
goederentransport
en modulaire
wegconcepten op.”

Ook als consument kun je gebruik maken van
slimmere logistiek, bijvoorbeeld via Homerr
dat gebruikt maakt van bestaande routes
van pakketbezorgers en zo tot 79% CO2 per
pakketje bespaart.*
*

Geen inzending van Duurzame Dinsdag
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MODULAIRE
WEGCONCEPTEN
Bij de aanleg van wegen gaan
we steeds meer modulaire
wegconcepten van non-virgin
materialen gebruiken. Het
Wegpakket en Plastic Road
gebruiken gerecycled plastic.
De Groene Toblerone gaat
uitsluitend gerecyclede
en biobased materialen
gebruiken voor geluidswallen,
vangrails en scheidingen.
Planten zorgen voor de
absorptie van stikstof en
fijnstof.

WEGPAKKET
Het WegPakket is opgebouwd uit platte
elementen van 100% gerecycled plastic.
Eén vrachtwagen kan 25 meter weg
vervoeren. Omdat dit uit lichte elementen
bestaat, kan dit ook met elektrisch vervoer.
Bij de aanleg van 100 meter weg zijn dus
slechts 4 transportwagens nodig in plaats
van 20 vrachtwagens die bij een traditionele
weg nodig zijn. De weg zorgt er ook voor
dat regenwater langzaam in de bodem
infiltreert en heeft tevens een waterbuffer
om hevige regenval op te vangen of juist
te gebruiken in tijden van extreme droogte.
(nr. 386)

3.6

VOEDSEL

De roep om korte ketens, gesloten kringlopen en andere, meer
duurzame landbouw klinkt sterker dan ooit, mede ingegeven
door stikstof problematiek en COVID-19. Dit jaar valt de link op
tussen voedsel en gezondheid.

SIGNALEN

→
→

Goederentransport wordt intelligenter door data-research;

Nederland kent veel waterwegen in stedelijk gebied, maar daar
wordt relatief weinig over vervoerd. Deze zouden duurzaam ontwikkeld
kunnen worden;

→
→
→

Duurzame inspiratie ten aanzien van wegaanleg: duurzamere en
lichtere materialen, multifunctionele geluidschermen en vangrails;
(Elektrische) deelautocoöperaties worden talrijker. Kennisdeling is
hier van groot belang;
Er is een thuiswerkcultuur ontstaan door COVID-19, (zie het
onderzoek van de ANWB 27 juli 2020). Van dit momentum kan gebruik
worden gemaakt door in overleg met werkgevers thuiswerken te
faciliteren. Meer thuiswerken leidt tot minder autoverkeer. Helemaal als
daarnaast ook de elektrische fiets wordt gestimuleerd.

credits: Upprinting Food
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VOEDSELBEWUSTZIJN EN GEZONDHEID:
DE PLANT IS KONING

TECHNIEK VERSNELT DE TRANSITIE
In het kielzog van de vraag naar plantaardig,
groeien de techbedrijven die grondstoffen
voor vleesvervangers maken. Plantible
Foods produceert zeer efficiënt plantaardige
eiwitten. Daarmee vervangen ze niet alleen
dierlijke eiwitten, maar verhogen ze ook
de voedingswaarde van de producten. Met
Upprinting Food kunnen restaurants uit
reststromen van oud brood, groente en fruit
met een 3D printer prachtige voedselcreaties
maken. GiantLeaps Impact Tool biedt een
online tool die horeca en cateraars inzicht geeft
in de klimaatimpact van voedsel, zelfs per
geserveerde maaltijd. Dit maakt het makkelijker
om te gaan voor duurzaam.

Verschillende initiatieven zeggen: er zit
verband tussen ons landbouwsysteem en
de gezondheid van mens, dier en planeet
als geheel. De zaak is uit balans. We eten
onder meer teveel vlees en dierlijke eiwitten.
Vleesconsumptie wordt nadrukkelijker in
verband gebracht met de negatieve gevolgen
voor gezondheid, zoals darmkanker en
diabetes-2.
De True Animal Protein Price Coalition (TAPP
Coalitie), is een nieuwe organisatie (2018),
die zich inzet voor het betalen van de ‘echte’
prijs van voedsel, inclusief kosten voor milieu,
gezondheid en dierenwelzijn, te beginnen
bij vlees en zuivel. Dit zou veel duurzaam
voedsel initiatieven de wind in de zeilen geven,
omdat ze nu niet op prijs kunnen concurreren.*
Ook dierenwelzijn krijgt meer aandacht. Een
initiatiefnemer zegt:

EPLUCHEUR
In Burkino Faso zijn steeds meer mango drogerijen. Dat is een goede zaak, want daardoor
vermindert de druk op de vers-markt in het oogstseizoen. Project Eplucheur zoekt naar
manieren om ook de schillen en pitten te verwaarden. Daarmee verhogen ze inkomsten van
boeren, creëren ze meer werk in de verwerkende industrie en wordt voedselverspilling bij de
bron voorkomen. (nr. 75)

De Plant is Koning
credits: Manic Organic

GESLOTEN KRINGLOPEN EN KORTE
KETENS
We zijn op weg naar zero-waste steden waar
alle reststromen weer gebruikt gaan worden,
dus ook voedsel.
De Clique en GroenCollect verwerken lokale
voedselreststromen in samenwerking met
regionale partners. Met elektrische busjes en
vrachtfietsen worden goed gescheiden voedsel
reststromen -monostromen- naar lokale hubs
gebracht. Daar vindt verwerking plaats tot
producten die weer in de stad gebruikt kunnen
worden: oud brood naar de brouwerij, koffiedik
naar de oesterzwammenkweker, enzovoort.
Buurtcomposteren en lokale bokashi-initiatieven
passen in deze trend, waarin de scheidslijn
tussen afval en voedsel vervaagt.
Ook op regionaal niveau wordt gewerkt aan het
sluiten van kringlopen, zoals bijvoorbeeld in
Midden-Brabant bij Food013.

“Wees je bewust: je eet geen
vlees, je eet een dier met een
persoonlijkheid” (nr. 341).
Aan de andere kant zien we de positieve
gezondheidsaspecten van groenten en
plantaardige eiwitten vaker expliciet benoemd.
Plant Based Athletes helpt mensen gezonder
te worden en combineert plantaardig eten met
bewegen. Of zoals Snackbar van de Toekomst
over haar snacks met vitaminen zegt:

“De Plant is Koning”.

Er zijn diverse initiatieven rond Community
Supported Agriculture, voedselcoöperaties
en andere vormen van landbouw met een
meer directe relatie tussen producent en
consument. Deze beweging kreeg ook
momentum door COVID-19, en liftte mee op de
‘#supportyourlocals’ golf.

*
Op 22 april stuurde minister van Financiën de brede maatschappelijke heroverwegingen naar de Tweede Kamer met daarin mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst, waaronder een reële prijs voor
vlees (verbruiksbelasting per kg, milieukosten), waarbij de opbrengst
wordt gebruikt om groenten en fruit te subsidiëren, boeren te helpen
verduurzamen en lage inkomens te compenseren.
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FLOATING FARM
Sinds Mei 2019 is in Rotterdam de eerste
drijvende en klimaat adaptieve boerderij ter wereld
operationeel. Floating Farm staat voor circulair
boeren, dicht bij de stad. Een groot deel van
het dieet van de koeien bestaat uit organische
reststromen afkomstig uit de directe omgeving,
bierbostel van Rotterdamse brouwerijen, zemelen
van Schiedamse molens, gras van sportvelden
in de buurt en aardappelschillen van een lokale
verwerker. Zij maken zuivel voor de stadsbewoners
en mest voor parken en buitenruimtes. (nr. 463)

SIGNALEN

→
→

Er is meer aandacht voor de relatie voedsel en gezondheid;

Community supported agriculture initiatieven, voedsel coöperaties en andere
vormen van landbouw met korte lijnen tussen producten en consument (ook in de
steden) zitten in de lift. COVID-19 gaf hieraan een impuls. De vraag is hoe we dit
momentum vasthouden;

→

Er zijn meer bewezen vormen van lokale GFT verwerking (diverse vormen
van buurt-composteren). Dit kan invloed hebben op grootschalige (dure) GFT
verwerking. Dit vraagt om onderzoek;

→
→

Er zijn verschillende initiatieven gericht op voedselverspilling, vaak
gecombineerd met het tegengaan van armoede;
True Pricing: De TAPP Coalitie (nr. 106) heeft een plan ontwikkeld voor een
eerlijke vleesprijs om zo in 10 jaar tijd alle milieukosten op te nemen in de prijs
van vlees. Een meerderheid van 63% van de ‘gewone’ Nederlanders steunt
het TAPP Coalitie voorstel, bleek uit een AD lezerspoll november 2019 onder
19.000 lezers. Een eerlijke vleesprijs zou een impuls kunnen zijn voor duurzame
vleesvervangers.
28

credits: Floating Farm
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3.7

NATUUR EN BIODIVERSTITEIT

Het aandeel inzendingen met als (deel)thema groen, natuur en
biodiversiteit is groter dan ooit. Dit jaar maar liefst 29%, ten opzichte
van 16% vorig jaar. Het past bij het nieuwe verhaal, een bezinning op de
relatie mens (als onderdeel van) natuur.

De natuur staat onder druk en dat voelt als een
bedreiging. Als de biodiversiteit afneemt brengt
dat ook de economie in gevaar, concludeerden
De Nederlandsche Bank en Het Plan bureau
voor de Leefomgeving in een recent onderzoek.
Nederlandse financiële instellingen hebben
voor meer dan 500 miljard aan financieringen
uitstaan bij bedrijven die geraakt worden als
bijvoorbeeld bijen verdwijnen.* De UNEP en
de WHO linken het ontstaan van pandemieën
direct aan de verwoesting van natuurlijke
ecosystemen.**

een gezonde omgeving een fundamenteel
recht van mensen is, is niet voldoende.
Als de natuur een juridische status als
rechtspersoon heeft, kunnen de rechten van
een natuurgebied altijd worden gewaarborgd.
In Ecuador zijn bijvoorbeeld de Rights of Nature
in de Grondwet verwerkt. Alle burgers mogen
natuurgebieden representeren en kunnen zo
bijvoorbeeld gemakkelijker rechtszaken tegen
vervuilers aanspannen en de stem van de
natuur vertegenwoordigen. Ook in Nederland
klinkt dit nieuwe verhaal.

De inzendingen rond het thema natuur zijn
heel divers. Van educatie tot natuur inclusief
bouwen, van groen in je tuin en wijk tot
natuurherstel op wereldschaal. Een aantal
zaken vielen op, omdat ze meerdere keren
genoemd werden of niet eerder zo expliciet
voorkwamen in de koffer van Duurzame
Dinsdag.

NATUUR-INCLUSIEVE LANDBOUW: AGROECOLOGIE
Natuur gaat ook over voedsel. Landbouw
heeft alles te maken met onze relatie tot
de aarde. Caring Farmers heeft één doel:
een natuur-inclusieve kringlooplandbouw in
2030. Het is een snelgroeiende beweging
van boeren, burgers, wetenschappers, ngo’s
en consumenten en er zit kracht achter! Ook
ReNature heeft grote ambities. Ook zij willen
dat in 2030 1 miljoen hectare land wereldwijd
als Agroforestry verbouwd wordt en tegelijkertijd
voedselzekerheid garanderen voor 10 miljoen
boeren en lokale gemeenschappen. Hun
doel is om ervoor te zorgen dat de groeiende
wereldbevolking toegang heeft tot duurzaam
voedsel terwijl de bodem herstelt.

DE AARDE ALS RECHTSPERSOON
De beweging van Rights of Nature inspireert
mensen wereldwijd tot een andere kijk op
de natuur en onderzoekt voor de Verenigde
Naties of het mogelijk is om natuur een
rechtspersoon status te geven. Respecteer
de aarde om het feit dat zij is, niet simpelweg
omdat zij geeft, is hun credo. Erkennen dat
*

Nu.nl 18 juni 2020

**

The Guardian, 17 juni 2020
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Kip Eigen

credits: Per Verzaal

“We wisten dat we met ons
bedrijf een bijdrage wilden
leveren aan natuurherstel.
Als je met dat uitgangspunt
werkt, dan werk je mét de
natuur in plaats van tegen
de natuur. En dat werkt
door in alle facetten van je
bedrijfsvoering. Je kunt dan
geen beslissingen nemen die
slecht zijn voor de natuur.
Denk bijvoorbeeld aan type
verpakkingen of productie
ver weg.”

Er zitten ook diverse bijzondere initiatieven van
toekomstboeren in de koffer, zoals Remeker
en Kip Eigen. Als je wilt leren van de ervaring
van anderen, schuif dan aan bij de smaaktafels
van 013Food of ga op bezoek bij Mijn Stadstuin
in Amsterdam, een ecologisch lab voor
stadslandbouw. Deze initiatieven helpen de
afstand tussen boer en burger te verkleinen.
Het is complex, maar de transitie van de
landbouw lijkt dichterbij te komen.
WERKEN MET DE NATUUR
Opvallend is dat we de woorden ‘werken mét
de natuur’ meerdere keren tegen kwamen. Het
voorbeeld van PTThee is illustratief. Boeren
zaaien inheemse kruiden in op hun land,
PTThee maakt daar kruidenthee van die je
kunt bestellen per post. Hoe meer kruiden zij
kunnen inzaaien, des te meer bijen en vogels
terugkomen in Nederland. De initiatiefnemer
van PTThee verwoordde het zo:
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3.8

SOCIALE DUURZAAMHEID

Er zijn meer inzendingen rond sociale duurzaamheid dan
vorig jaar: 36%. Er spreekt zorg uit voor elkaar en een roep om
gelijkwaardigheid en eerlijk delen, als onlosmakelijk onderdeel
van een duurzamer wereld. We kunnen alleen goed voor onze
omgeving zorgen, als we goed voor elkaar zorgen.
ZORG VOOR ELKAAR

credits: Arbres

EETBARE LANDSCHAPPEN EN
VOEDSELBOSSEN

SIGNALEN

→

De opmars van voedselbossen is niet te
stuiten, ook dat is onderdeel van agro-ecologie.
Binnen zeven jaar is een voedselbos rendabel,
het lijkt een nieuw perspectief voor boeren.
De biodiversiteit is vele malen hoger dan bij
akkerbouw. Arbres heeft als missie om zoveel
mogelijk voedselbossen aan te leggen in
Nederland en leidt mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt op tot voedselbosboer. Naast
voedselbossen op eigen grond zoekt Arbres
ook naar samenwerking met boeren.

Er zijn initiatieven met zeer grote
ambitie om natuur te herstellen en
tegelijk landbouw te hervormen. Veel
mensen voelen zich met deze missie
verbonden. Er is toenemende aandacht
voor de natuur;

→
→

Er is behoefte aan meer grond voor
voedselbossen rond steden;
Uitkoopregelingen voor boeren
die willen stoppen, zouden ook
omschakelregelingen kunnen worden.
Initiatieven laten veel alternatieve
businesscases zien;

Eufloria maakt eetbare landschappen en
beheert twee voedselbossen. Het lukte
Voedselbos de Brobbelbies binnen vier dagen
met crowdfunding meer dan 80 duizend euro
bij elkaar te krijgen voor de aankoop van grond
voor een voedselbos. De maatschappelijke
belangstelling voor voedselbossen is groot.

→

Er is behoefte aan meer zicht op
nieuwe verdienmodellen in de agroecologie.

in de zorg voor mensen met een beperking,
ten behoeve van welzijn. Een kledingplan zou
onderdeel moeten zijn van het zorgplan van
de client. Dress Case geeft workshops binnen
zorginstellingen en maakt kledingplannen op
maat voor individuen.

Een klein deel van de initiatieven dat zich
aanmeldt bij Duurzame Dinsdag* gaat heel
specifiek over sociale duurzaamheid: zorg voor
ouderen, zieken en kwetsbaren. Wat deze
initiatieven gemeen hebben is dat ze aan de
preventiekant zitten van de zorg. Preventie
is echter geen (betaald) onderdeel van de
zorg, waardoor de financiering van dit soort
initiatieven vaak wankel is. We noemen een
paar pareltjes.

COVID-19
COVID-19 zette mensen aan het denken over
grote vraagstukken zoals klimaatverandering,
verlies van biodiversiteit, duurzame
voedselsystemen, eenzaamheid enzovoort.
Maar dat niet alleen, het liet ook zien dat
mensen snel uit patronen kunnen stappen als
de urgentie hoog genoeg is en de overheid
genoeg druk zet op gedragsverandering
(handhaven van lockdown en 1,5 meter). Dat
geeft ook hoop als het gaat om duurzaam
gedrag. Door de inzendingen heen klinkt de
roep om een nieuwe aanpak van duurzaam
gedrag, een soort ‘flatten the curve’ maar dan
anders: minder consumeren, minder vliegen,
meer delen, meer groen, meer omkijken naar
elkaar.

Samen Oplopen koppelt een krachtige
medeburger aan gezinnen met veel
problemen tegelijk. De vrijwilliger loopt op een
vriendschappelijke manier een tijdje met hen
op, doet mee en denkt mee, met alles wat
maar nodig is. Dit voorkomt dat gezinnen (of
gezinsleden) over de rand vallen en in veel
grotere problemen terecht komen.
Save Haven zorgt voor mensen met psychische
klachten. Er staan bijna 90.000 mensen met
psychische klachten op een wachtlijst voor
psychische zorg. Safe Haven is een startend
initiatief en biedt mensen een veilige plek,
terwijl ze wachten op professionele zorg.

Kraak de crisis maakte goed gebruik van
het momentum. Ze vroeg de samenleving:
Hoe willen we onze systemen na de crisis
opbouwen?

De juiste kleding draagt bij aan het behouden
van je eigen regie, gelijkwaardigheid,
eigenheid, aandacht en ‘er mogen zijn’. Dress
Case pleit voor een specifieke rol voor kleding

“Ons doel was om de groeikans van de
beste initiatieven die zorgen voor een
veerkrachtig Nederland na corona te
vergroten”.

*

Veel meer zorg-initiatieven zijn te vinden bij subsidieverstrekkers op dit terrein. Maar het feit dat mensen zich aanmelden bij Duurzame Dinsdag is een teken op zich. Zij zien zichzelf dus als duurzaam
initiatief.
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Het ging hierbij om initiatieven die inspelen op
CO2 reductie, zorg voor elkaar en een circulaire
economie. De initiatieven kregen ook gelijk
hulp.

in deze tijd extra moeilijk heeft. Ben-r gaat
ervan uit dat mensen vaker online shoppen.
Dat kan ook bij de lokale winkelier. Met een
chat-functie blijft er persoonlijk contact. Je
aankoop wordt vervolgens duurzaam per
fietskoerier of elektrisch voertuig thuisbezorgd,
binnen je eigen stad. Dit sluit aan bij de
#supportyourlocals initiatieven door heel
Nederland.

Uit Kraak de Crisis kwam bijvoorbeeld
Bonuskantoor. COVID-19 bewijst, remote
werken werkt, maar thuiswerken is niet altijd
fijn. Bonuskantoor is een platform dat het
mogelijk maakt om van werkplekken in de buurt
gebruik te maken, in plaats van iedere dag te
forenzen. Het heeft ook een sociale component:
je maakt werkplek-collega’s en het voorkomt
onnodig reizen.

INCLUSIE EN BESCHUT WERK
Beschut werk en inclusie: we komen het
veel tegen in de koffer, ruim 1 op de tien
inzendingen gaat hier over. Veel sociaal
ondernemers hebben als missie om mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden,
dat is hun corebusiness. Het product dat ze
maken, of dienst die ze leveren is in zekere
zin bijzaak. In een inclusieve samenleving zijn
er geen speciale voorzieningen voor mensen
met een beperking. Alle voorzieningen zijn
toegankelijk en iedereen kan er zelfstandig
gebruik van maken. In een rechtvaardige
samenleving doet iedereen mee.

LowCarDiet speelt in haar editie van 2021 in
op thuiswerken: Voorheen ging het alleen om
duurzaam reizen tussen woon- en werklocatie,
nu gaat het ook om het maken van gezonde
keuzes tijdens het thuiswerken, zoals
beweegadvies om ergonomische en fysieke
klachten te voorkomen.
Ook #QuarantaineKunst werd uit nood geboren.
Quarantainekunst maakt kunst zichtbaar achter
het raam, in de tuin of op het balkon vanaf de
openbare weg. Je straat als galerie en je wijk
als openluchtmuseum zonder tijdsslot. Kunst
is zo laagdrempelig zichtbaar. Het doorbreekt
eenzaamheid en motiveert mensen om een
frisse neus te halen. De kunst kan eventueel
ook worden gekocht.

In de Sign Language Coffee Bar word je niet
alleen bediend door doven en slechthorenden,
je bestelt er ook in gebarentaal. Je leert je koffie
in gebarentaal te bestellen bij een Gebaarista
via een menuscherm met video. Dit staaltje van
omdenken zorgt voor werkgelegenheid en meer
wederzijds begrip.

Ben-r wil de lokale winkelier helpen die het

DIGISURFER
Miljoenen Nederlanders hebben digitale hulp nodig. Er is sprake van een digitale kloof, waardoor
juist de mensen die het het hardst nodig hebben geen gebruik kunnen maken van de digitale
samenleving. Digisurfer staat voor digitale inclusie en geeft trainingen en hulp op maat om
digitaal vaardig te worden. Door oude laptops te refurbishen voorkomt Digisurfer bovendien
onnodige verspilling. Een mooi voorbeeld van meervoudige waardecreatie. (nr. 185)

credits: Sign Language Coffie Bar
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SOCIALE ONTWIKKELING OVER DE GRENS

LEREN EN ONTWIKKELEN

Dit jaar zijn er meer initiatieven die in het
buitenland actief zijn (38%). Veel van deze
initiatieven gaan over het zelfredzamer
maken van gemeenschappen, het verbeteren
van grond, natuur-inclusieve en circulaire
landbouw, verbeteren van de relatie tussen
consument en producent, meer bewerkingen
(zoals koffie branden) in het land van
herkomst zelf uitvoeren en verbeteren van de
levensomstandigheden van mensen.

Er is veel te doen rond onderwijs. Er zijn niet
alleen initiatieven die onderwijs curricula willen
verduurzamen, zoals Academie voor Duurzaam
Onderwijs. Zij pleiten ook voor scholing
ennascholing van docenten in het voortgezet
onderwijs. Er zijn ook initiatieven die studenten
voorbereiden op toekomstvaardigheden, zoals
leren omgaan met onzekerheden zoals de
Academie voor Onzekerheidsvaardigheid.
Vonkonderwijs richt zich op nieuwe skills en
mixt het bedrijfsleven met studenten.
Er zijn ook andere vormen van leren in de
koffer. Bijvoorbeeld Juiststraks.nu, die ‘leert’
je je goede voornemens, gewoontes of
inzichten te behouden. Ook hier een link naar
de Coronacrisis, want de kunstenaars die je
daarvoor geheugensteuntjes geven, hebben
het niet makkelijk.

We noemden al ReNature. Maar zie
ook bijvoorbeeld La Galigo. Dit initiatief
ondersteunt cacaoboeren op Sulawesi met
een trainingscentrum en tools om opbrengsten
te vergroten zonder bestrijdingsmiddelen. De
organisatie draait op vrijwilligers en heeft als
missie dat respect voor natuur en verbeterde
leefomstandigheden hand in hand kunnen
gaan.

Er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden
tussen initiatieven, speciaal gericht op leren
door het uitwisselen van kennis en ervaring.
Het netwerk van de Toekomstboeren helpt
bij het uitwisselen van ervaringen rond
specifieke agrarische projecten. VrijCoop,
zet zich in voor een nieuwe – op community
gebaseerde- woongemeenschappen. Stichting
Voedselbosbouw Nederland (niet in de koffer)
helpt startende voedselbos-projecten. Door
kennisuitwisseling over onderlinge initiatieven
steunen de leden elkaar. Deze lerende
netwerken zullen de beweging versnellen.

In Ivoorkust wordt 80% van de geconsumeerde
groente geïmporteerd. De productie is zo laag
door bodemproblemen. Agrifer biedt trainingen,
materialen en assistentie. In vijf jaar is de
productie bij deelnemende boeren inmiddels
met 10 tot 20% gestegen en is Agrifer in heel
Ivoorkust actief.
Deventer Koffie koopt rechtstreeks koffiebonen
bij koffieboeren en brengt de winst op koffie
weer terug naar Uganda. Werkloze jongeren
leren hoe ze zelf een eigen koffiebedrijfje
kunnen starten, samen met coöperatie
van koffieboeren. Dat levert inkomsten om
een bestaan op te bouwen. Ook Wakuli
wil de koffietransitie versnellen, waarbij er
duurzame lange-termijn relaties worden
aangegaan tussen boeren en consumenten.
Ze ondersteunen coöperaties, gericht zijn op
het verbeteren van de sociale en economische
situatie van de lokale samenleving, met behoud
van cruciale traditionele kennis. De koffie wordt
bezorgd per post. Inmiddels drinken meer dan
7.000 huishoudens Wakuli-koffie.

UBUNTU: EEN MENS ZIJN DOE JE SAMEN
‘Het label asielzoeker maakt dat wie je bent en wat je doet nauwelijks meer telt. Je sociale,
culturele en economische kapitaal is door je nieuwe leven enorm gekelderd’. Ubuntu Trade
Foundation (UTF) is een micro-economie van en voor asielzoekers. Asielzoekers ontwikkelen
en verkopen producten geïnspireerd op eigen cultureel erfgoed en ontvangen daar salaris
voor, in de valuta ‘Ubuntu’. Winkeliers rondom het asielzoekerscentrum zijn deelnemers in het
UTF netwerk, waar asielzoekers kunnen betalen met Ubuntu’s. De deelnemers van het UTF
netwerk kunnen de Ubuntu’s bij UTF omruilen voor euro’s. (nr. 358)

SIGNALEN

→

Initiatieven vinden ‘zorg voor elkaar’ een belangrijk onderdeel van
duurzame ontwikkeling. Sociale en duurzame ontwikkeling gaan vaak
hand in hand. Bij de overheid zijn zorg en duurzaamheid vaak gescheiden
beleidsterreinen. Initiatieven vallen hierdoor soms tussen wal en schip. Een
oproep aan de ministeries van IenW en Sociale Zaken om meer samen op te
lopen;

→
→
→
→

Preventie zou een betaald onderdeel van de zorg moeten zijn. Volgens
initiatiefnemers is dit ook economisch slim. Faciliteer het gesprek hierover;
Pak duurzaam gedrag aan op een ‘flatten the curve’ manier, maak mensen
bewust van de urgentie en dwing duurzaam gedrag meer af met regels;
Maak daarbij gebruik van kunst en verbeeldingskracht. Er zijn dit jaar
verschillende initiatieven die zich juist hierop richten;
Geef ruimte aan initiatieven gericht op onderwijsvernieuwing. Sluit aan
op het proces ‘curriculum.nu’ voor primair en voortgezet onderwijs en de
kwalificatiestructuur in het MBO;

→

Steun lerende netwerken van initiatieven. Er ontstaan belangrijke
koepelorganisaties die aandacht verdienen.
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JUISTSTRAKS.NU
Juiststraks.nu is een verzamelpunt van
kunstenaars en performers die mensen
willen helpen met het veranderen van
hun gedrag. Heb je een goed voornemen,
maar kan je wat hulp gebruiken om
eraan vast te houden, dan kies je een
kunstenaar die bij je past. Hij of zij helpt
jou op geheel eigen wijze. (nr. 292)

SHELTERSUIT
De Sheltersuit is een water- en winddichte jas
die eenvoudig getransformeerd kan worden
tot slaapzak. Het wordt gratis weggegeven
aan daklozen en vluchtelingen en is gemaakt
van restproducten van textielbedrijven.
Elke Sheltersuit is geproduceerd in een
eigen sociale werkplaats door voormalige
vluchtelingen, ex-daklozen of mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. (nr. 131)

Sheltersuit

credits: Tony Dočekal

credits: Juiststraks.nu
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4.

LANDINGSPLAATSEN
VOOR DE TOEKOMST:
NIEUW!

credits: Data for Good

Met DATA de wereld redden

DE AARDE OP DE
WERELDERFGOEDLIJST

Grond wordt gezien als verhandelbaar
goed waarmee geld wordt verdiend
door een relatief kleine groep. Veerhuis
Varik zet zich in om de Aarde op de
Werelderfgoed lijst te krijgen en maakt
met hulp van crowdfunding grond vrij
uit de economie. (nr. 270)

Nieuwe geluiden, nieuwe onderwerpen, deze initiatieven geven een
kijkje achter de horizon. Zijn dit soort initiatieven straks ‘gewoon’?

Data for Good zet data in als breekijzer
voor duurzame ontwikkeling. Data
for Good helpt maatschappelijke
initiatieven wereldwijd om meer impact
te krijgen, door transparantie, big data
en gerichte informatie. Meer dan 8000
vrijwilligers zijn betrokken bij Data for
Good: wetenschappers, data-analisten,
architecten, artificial intelligence
engineers, computer experts, marketeers,
enzovoort. (nr. 080)

MENS-DIER RELATIE

Omdenken met dieren
credits: Odette
Denijs Fotografie

Wilde dieren zijn leuk, lastig en
actueel. Iedereen heeft er een
mening over. Als gevolg van
klimaat verandering verplaatsen
ze zich naar gebieden waar
we ze niet verwachten, of ze
sterven uit. We praten over hen,
niet mét hen. Omdenken met
dieren zet de mens-wild dier
dialoog centraal en daagt ons
uit tot een nieuwe relatie met
wilde dieren. (nr. 272)

Forest Wool

SusPhos

credits: Ronald Smith

credits: Rogier Chang

NIEUWE VEZELS

Een jurkje van dennennaalden! Forest Wool
verandert dennennaalden in vezels. Alleen al
in de EU worden jaarlijks 600 miljoen dennen
gekapt. Dennennaalden vertegenwoordigen
20 tot 30 procent van de massa en worden nu
niet gebruikt. Met fabricagetechnieken kunnen
naalden worden omgezet in textiel, composieten
en papier, waarbij essentiële olie en kleurstof
wordt geëxtraheerd. (nr. 330)

BIO DESIGN

Vlamvertragers zitten overal in,
voor onze veiligheid, zoals in
stoelen, gordijnen of vloerkleden.
SusPhos heeft in het lab duurzame
vlamvertragers ontwikkeld uit
afval reststromen. Daarmee zijn
duurzaam gemaakte stoelen ook
écht 100% duurzaam. (nr. 391)

TOEKOMSTVAARDIGHEDEN

Stoepplantjes

credits: Simone Both

CITIZEN SCIENCE

Onderzoekers van de Leidse
Hortus zijn een trend gestart
van mensen die botanische
namen stoepkrijten onder
onkruid. De vondsten worden
via social media gedeeld met
#stoepplantjes. Hierdoor ontstaat
meer inzicht en bewustwording
over klimaatverandering en
biodiversiteit. Een mooi voorbeeld
van citizen science. (nr. 331)
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MEDICIJNEN

In Nederland wordt naar schatting
jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro
aan geneesmiddelen vernietigd.
PharmaSwap is een besloten
deelmarktplaats voor vraag en
aanbod van geneesmiddelen. Het
gaat om medicijnen die niet bij
patiënten zijn geweest, en waarbij de
veiligheid en kwaliteit geborgd zijn.
(nr. 394)
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Hoe ga je om met
het niet-weten als de
toekomst vol vragen zit?
Onzekerheidsvaardigheid
is een belangrijke kwaliteit
van de 21e-eeuwse mens.
Dat leer je niet in het
huidige schoolsysteem.
In de Academie voor
Onzekerheidsvaardigheid
gaan kunstenaars,
cultuurmakers en creatieve
ondernemers hierover in
gesprek met scholieren. (nr.
445)

5.

WAT HEBBEN
INITIATIEVEN NODIG
Maar liefst 88% van alle initiatieven die zichzelf hebben
aangemeld (n=291) gaven aan hulp te kunnen gebruiken.
Die hulp begint op gang te komen, maar initiatiefnemers
hebben nog veel wensen.

Het Versnellingshuis Nederland Circulair!
ondersteunt ondernemers met circulaire
ambities. Ze delen inspirerende voorbeelden
en geven (maatwerk)advies. Ze kunnen
doorverwijzen naar partners en helpen bij
het interpreteren van wet- en regelgeving en
subsidies. Door matchmaking (onder meer in
samenwerking met Duurzame Dinsdag) worden
ondernemers in contact gebracht met andere
ondernemers.

zijn dan een eerste proeve waar we als
samenleving in alle opzichten veel van kunnen
leren. Een deel groeit uit (of wil uitgroeien) tot
robuuste onderneming.
Veel gehoorde vraag is: “Hoeveel initiatieven
slagen nu?”. Of “Waar zitten initiatieven in de
duurzaamheidstransitie”? Zijn ze al op weg om
mainstream te worden, of zijn het nog prille
pioniers? Dat weten we niet, want hier is nog
weinig onderzoek naar gedaan. Maar feit is, dat
lang niet alle ondernemingen een lang leven
hebben met grote impact. Veruit de meeste
initiatieven moeten ploeteren.

Voor initiatieven in andere sectoren
(bijvoorbeeld landbouw, biodiversiteit, zorg,
gezondheid) en voor initiatieven die nog niet het
stadium van ondernemerschap hebben bereikt
of niet zullen bereiken, is ook ondersteuning
nodig.

Veel initiatiefnemers balen daarvan, en soms
is het een keus. Veel initiatiefnemers zijn
namelijk pioniers, ze willen iets uitproberen, tot
inspanning en opbrengst niet meer in balans
zijn. Maar ook die initiatieven kunnen (juist) van
veel waarde zijn. Soms omdat ze ons laten zien
wat niet werkt.

Willen we de innovatie uit de inzendingen van
Duurzame Dinsdag tot zijn recht laten komen,
dan dienen we deze ‘onderstroom’ als een
Research & Development afdeling van de
samenleving te beschouwen. Veel initiatieven

Ondersteuning bieden aan duurzaam
initiatief, is leren omgaan met innovatie.
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De inzenders van Duurzame Dinsdag kregen bij aanmelding de vraag: Heb je behoefte aan
ondersteuning en zo ja, waaraan?

□
□
□
□
□
□

GELD/INVESTERINGSKAPITAAL;
PUBLICITEIT;
INGANGEN BIJ DE OVERHEID OF ANDERE ORGANISATIE;
ADVIES BUSINESSCASE;
HULP BIJ KNELLENDE REGELGEVING;
ANDER ADVIES.

GELD/INVESTERINGSKAPITAAL: 70%
Ieder jaar spreken we op Duurzame Dinsdag over het vinden van financiële middelen. En ondanks
dat er steeds meer aandacht voor is, blijven initiatiefnemers aangeven dat de financiering van hun
initiatief een probleem is. Waarom is dat?

Vaak passen de ondernemingen
net niet binnen de voorwaarden van
financiering. Er zijn talloze (sectorale)
innovatiesubsidies, maar ze hebben
allemaal specifieke voorwaarden, die
meestal wel ergens knellen, zie de
voorbeelden hieronder.

Ondanks duurzaam inkoop- en
aanbestedingsbeleid is het lastig om als
nieuwkomer ergens tussen te komen.
Inkopers werken graag samen met
bekende leveranciers.
Duurzaam ondernemers willen
werken met gerecycled materiaal
in plaats van virgin grondstoffen.
Gerecycled materiaal is meestal
duurder. Zo zijn er vaak nog meer
elementen die de onderneming
duurzamer maken, maar de kosten
doen oplopen (vervoersmethoden,
verpakkingsmethoden, werken
met mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt, etc.). Dat maakt hun
exploitatiekosten hoger.

Duurzame ondernemers hebben
langere aanlooptijd, reken maar op 5 tot
10 jaar. Investeerders werken vaak met
terugbetaalregelingen van 3 tot 5 jaar.
Een aantal innovatie subsidies
heeft strikte voorwaarden voor (co)
financiering op een schaal die voor
een maatschappelijk initiatief niet op te
brengen is.

Werken met externe aandeelhouders
is voor lang niet alle ondernemingen
een optie. Sociaal ondernemingen
zijn impact gedreven en investeren
financiële winst graag weer direct in de
onderneming.

Circulair ondernemers hebben
businessplannen die niet makkelijk
kunnen worden gevalideerd door
investeerders (want ze zijn een van
de eersten). De risico’s zijn groter of
lastiger in te schatten, dan bij reguliere
businessplannen.
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ZSILT - INNOVATORS PASSEN VAAK NIET IN HOKJES
Zsilt is het eerste hoogwaardige gecertificeerde speelgoedproduct dat gemaakt
wordt uit huishoudelijk plastic afval en daarmee uniek. De productie vindt plaats
in Nederland. Om te produceren met plastic heb je dure matrijzen nodig. Zsilt
heeft veel subsidieloketten benaderd. Wie wil er investeren in de verwerking
van huishoudelijk afval tot een hoogwaardig product? Innovatie ten top. Toch
kreeg Zsilt overal nul op het rekest, het paste steeds slechts voor 60% tot
70% binnen de voorwaarden. Er ontbraken bij wijze van spreken steeds drie
vinkjes op het aanvraagformulier. Zsilt was niet de ontwikkelaar, de ontwerper,
de producent, maar de verbinder. En als verbinder tussen de partijen voor een
innovatie, daarvoor word je in Nederland niet betaald. (nr. 420)

credits: Baby Exchangerie

BABY EXCHANGERIE - CIRCULAIRE BUSINESSMODELLEN
Bij Baby Exchangerie huur je alle producten die je kind nodig heeft van geboorte tot 4 jaar oud. Voor een
vast bedrag per maand heb je altijd de juiste producten in huis. Voor het aanleggen van de startvoorraad
kon Baby Exchangerie niet terecht bij innovatiesubsidies. Deze stelden (omzet)eisen, die als startend
circulair ondernemer niet haalbaar waren. Met behulp van financiering door stichting DOEN in de vorm van
een Subsidie met Ontbindende Voorwaarden (SMOV) en een eigen financiering kon Baby Exchangerie
uiteindelijk van start. Deze Subsidie met Ontbindende Voorwaarden (‘repayable of recoverable grant’ of
‘grant with conditions’) is een gift, maar wordt terugbetaald in het geval een organisatie na de opstartperiode
(3 tot 5 jaar) erin slaagt om toch zelf voldoende inkomsten te genereren. (nr. 389)

PUBLICITEIT 67%
Twee-derde van alle inzendingen heeft behoefte aan publiciteit. Sociaal ondernemers zoeken naast naamsbekendheid - vaak ook naar meer aandacht en toegankelijke informatie voor een
groter publiek. Als consumenten meer weten, denk bijvoorbeeld aan microplastics of het feit dat
sommige bioplastics helemaal niet zo duurzaam zijn, dan ligt de aanschaf of het gebruik van een
alternatief meer voor de hand. Net zoals vorig jaar worden de SDG’s (Sustainable Development
Goals) vaak gebruikt om impact op een eenduidige manier te communiceren.

credits: Zsilt
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credits: Iron Roots

IRON ROOTS

credits: Bio Bound

Meer dan 90% van alle sportkleding wordt gemaakt van plastics,
zoals polyester en nylon. Elke keer wanneer deze kleding
gewassen wordt, komen er duizenden stukjes plastic vrij die in de
oceaan eindigen. Iron Roots maakt high-performance sportkleding
van hennep en eucalyptus, die géén plastics loslaten tijdens het
wassen. Politieke en publieke aandacht voor het uitwassen van
microplastics uit kleding gaat ondernemingen zoals Iron Roots
helpen. (nr. 079)

BIOBOUND - DUURZAAM INKOPEN DOOR DE OVERHEID
Bio Bound maakt circulaire, biobased betonproducten voor de inrichting van de openbare
ruimte. Als het op de uitvoering aankomt kiest de overheid toch vaak voor de bekende
traditionele, meer vervuilende alternatieven, ondanks kwaliteitstoetsen. De koopkracht van
de overheid kan de markt van grond-, weg- en waterbouw veranderen! Leveranciers staan
klaar en aannemers willen. (nr. 301)

INGANG BIJ OVERHEID OF ANDERE
ORGANISATIE 68%

ADVIES BUSINESSCASE 21%

HULP BIJ KNELLENDE
REGELGEVING 23%

ADVIES 17%

Het aandeel initiatieven dat contact zoekt
met de overheid, politiek en/of bedrijven is
ongeveer gelijk aan vorig jaar. Redenen zijn
divers. Een deel wil vooral zaken doen met de
overheid (ingangen bij inkopers). Sommigen
willen contact over knellende regels. Een deel
zoekt ingangen bij bedrijven om mee samen
te werken als ketenpartner of op een andere
manier krachten te bundelen. Opvallend dit
jaar is het aantal initiatieven dat de sociale
huursector wil helpen verduurzamen en
contact zoekt met woningbouwcorporaties.

Het rondkrijgen van nieuwe businesscases is
niet eenvoudig. Meervoudige waardecreatie is
vaak lastig te onderbouwen, de kosten gaan
voor de baat uit, er is geen sprake van truepricing, en nog steeds een ongelijk speelveld.
Bij het maken van een goede businesscases
kunnen initiatiefnemers hulp gebruiken. Impact
Hubs en Labs, prijsvragen met coaching: het
helpt allemaal. Desondanks, de behoefte aan
-één op één- maatwerk advies blijft.

Bijna een kwart van alle inzendingen zegt last
te hebben van knellende regelgeving. Regels
zijn er niet voor niets en vaak zijn het bij
nadere beschouwing niet de regels die knellen,
maar iets anders. Toch zijn er regels die als
beperkend worden ervaren. Regelgeving rond
compost, mycelium, bokashi en vervoer/import/
export en verwerking van ‘afvalstoffen’ worden
meerdere keren genoemd. Verschillende
initiatieven lopen tegen (fiscale) regels aan
rondom het collectief eigendom van vastgoed
en lange bestemmingsplanprocedures.

Van technische specialisten, fiscalisten en
juristen tot adviseurs op het gebied van
logistiek, financiën, subsidies, communicatie
en marketing: op alle fronten zijn adviseurs
welkom. Vaak ontbreken de financiën (nog) om
dit advies in te kopen.
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COÖPERATIE AUTO
credits: Studio Wae

THE RIGHT WAE CIRCULAIR PERRON

credits: Coöperatie Auto

Studio Wae heeft drie circulaire perrons opgeleverd aan ProRail. De oude bestrating is voor 100%
verwerkt naar nieuwe grondstoffen, die grotendeels in de nieuwe perrontegels zijn verwerkt. De kwaliteit is
gelijk, zo niet beter, dan lineaire producten, het is schaalbaar en optisch mooier dan strandaard bestrating.
The Right Wae zoekt samenwerking met de overheid in pilots om te kunnen opschalen. (nr. 432)

credits: Waterweg

Coöperatie Auto, deelt elektrische auto’s en is nu actief
in drie gemeenten. Het initiatief wil opschalen en wil
graag dat bedrijven ook aansluiten. Bedrijven kunnen
dan overdag doordeweeks rijden; de buurtbewoners in de
avonden en in het weekend. Er ontstaat zo een efficiënter
gebruik van auto’s. Bedrijven vragen naar financiële
en fiscale voordelen als ze mee zouden doen. Dat is
expertise die zij als startup niet kunnen bieden. (nr. 269)

credits: Stichting Nationale Kringloopbon

DE NATIONALE
KRINGLOOPBON
De Nationale Kringloopbon
is een cadeaubon die je
straks kunt inwisselen bij
alle kringlopen in Nederland.
Tot nu toe wordt de
Nationale Kringloopbon erg
enthousiast ontvangen door
de grotere kringloopketens
en het duurzame publiek. De
tweedehands sector bestaat
echter veelal uit stichtingen
zonder winstoogmerk. De
Nationale Kringloopbon
zoekt experts die mee
kunnen denken over een
gezond businessmodel,
waarbij de deelnemende
kringloopwinkels zoveel
mogelijk worden ontzien. (nr.
054)

WATERWEG
Er is veel wet- en regelgeving voor
Nederlandse bagger, en terecht. Toch wordt
het op dit moment nog vaak gedumpt.
Waterweg heeft last van de regels, terwijl ze
juist een oplossing heeft voor het dumpen
van bagger. Waterweg maakt er klimaat
adaptieve tegels van. Vergunningen regelen
om de bagger te vervoeren kost veel tijd
en geld, terwijl ze in feite een oplossing in
handen hebben voor de reden waarom de
regelgeving zo streng is: namelijk bouwen in
plaats van dumpen (nr. 290)
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6.

SIGNALEN UIT DE KOFFER
DIE OM ACTIE VRAGEN
De inzenders van dit jaar vragen op allerlei manieren om
actie, van heel abstract en visionair tot concreet en gedetailleerd. De meeste signalen zijn gericht aan de overheid.
ABSTRACTE SIGNALEN:
NIEUWE DENKBEELDEN, NIEUWE BELEIDSBRILLEN
Er klinkt een abstract verlangen naar herstel van onbalans. De economie trekt een grote
wissel op de aarde. Om balans te herstellen hebben we andere vertrekpunten voor beleid
nodig. De initiatieven spreken van een ander fundament onder ons denken. We noemden ze
in het eerste hoofdstuk van deze analyse. Welke wetten zouden we maken, hoe zouden we
productieprocessen inregelen, hoe zouden we Nederland organiseren, als dit werkelijk onze
vertrekpunten zouden zijn?
▫

De mens staat niet los van natuur, maar is er onlosmakelijk onderdeel van. Gaat het
slecht met de natuur, dan gaat het slecht met ons;

▫

Economische groei is niet langer meer hét medicijn voor een beter leven. De waarden
die het moet dienen, staan centraal;

CONCRETE SIGNALEN EN ACTIES

SIGNAAL 1: FINANCIERING VAN
DUURZAME INITIATIEVEN BLIJFT
LASTIG
Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren, blijven
initiatiefnemers financiering veruit het grootste knelpunt
noemen. Er is niet alleen behoefte aan meer geld, maar
ook aan betere vindbaarheid van financiering en minder
knellende voorwaarden. Je kunt de inzendingen van
Duurzame Dinsdag zien als Research & Development
afdeling van de samenleving. Veel initiatieven zijn nog niet
‘business-rijp’ en zijn niet geholpen met leningen, maar
met innovatiesubsidies (geefgeld). Als er meer verbinding
tussen deze innovatieve onderstroom en systeemspelers
zou zijn, hebben bedrijven en overheden (indirect) ook meer
baat bij deze innovatiesubsidies. Een van de redenen van
‘mismatch’ tussen initiatief en financier is dat beiden elkaars
taal niet (leren te) spreken en dat financiers de risico’s te
groot vinden. Bovendien is meervoudige waardecreatie vaak
lastig te duiden. Initiatieven maken (maatschappelijke) winst
op diverse terreinen en die winst wordt niet altijd (in geld)
uitgekeerd.

▫

We denken niet meer vanuit grondstoffen en afvalstoffen, maar vanuit ‘het
materiaal waarmee we werken’ en we houden die materialen dichtbij huis, zodat we
onafhankelijker zijn van verre landen;

▫

Grond en vastgoed zijn niet altijd vanzelfsprekend verhandelbare goederen die
financieel rendement moeten leveren, maar we gaan denken vanuit gedeeld
eigenaarschap, commons en common ground;

Ook is aangegeven door initiatiefnemers, dat het wenselijk
zou zijn om financiers beter tot elkaar en tot de verschillende
fasen van duurzaam initiatief (in den brede) te positioneren.
Dus waar moet je zijn, als er nog geen sprake is van een
onderneming, maar van een experiment, of voor opschaling
als het echte innovatieve eraf is. Initiatiefnemers geven aan,
dat zij ook hopen dat financiers dit ook van elkaar beter
weten en bewust plek kiezen, zodat het hele spectrum wordt
bediend.

▫

Het onderwijs is niet meer primair gericht op kennis en vaardigheden voor
enkelvoudige beroepen, maar onderwijs leert ons omgaan met elkaar, met de natuur,
de aarde en met steeds groter wordende onzekerheden;

En tot slot blijven initiatiefnemers vragen naar meer lef
van de overheid als launching customer en duurzaam
inkoper, ook al wordt hier hard aan gewerkt met duurzaam
inkoopprogramma’s.

▫

We kunnen pas zorgen voor een duurzamer wereld, als we leren in harmonie te
leven met elkaar. Inclusie, gelijkheid, zorg voor elkaar zijn onderdeel van duurzame
ontwikkeling.
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ACTIE:
Verschuif het accent
van innovatiebudgetten
van systeemwereld naar
innovatieve onderstroom
en investeer in
meer onderlinge
verbinding tussen
beiden. Blijf duurzame
(meervoudige)
businessmodellen
onderzoeken, promoten,
faciliteren en zorg voor
goede toegankelijkheid
van kennis hierover. Blijf
niet aflatende aandacht
schenken aan duurzaam
inkopen.

SIGNAAL 2: WE ZIJN NOG NIET
ZO GOED IN ‘UITFASEREN’ EN
SUCCESVOL STOPPEN
Stoppen is een kunst en hoort bij transitie. In het transitieproces
is uitfaseren van ongewenst gedrag of ongewenste producten
of productieprocessen van cruciaal belang. Anders is er geen
ruimte voor het nieuwe. Initiatiefnemers zeggen dan: “we komen
er niet tussen”. Nu we bijvoorbeeld duurzaam kunnen koelen,
kunnen we vervuilende airco’s uitfaseren. Hetzelfde geldt
voor biopolymeren en plastic, bitumen en duurzame circulaire
dakbedekking en vele andere voorbeelden.
Als we het overlaten aan de markt, dan gaat het te
langzaam. Hier ligt een rol voor de overheid. Minder
vliegen, minder vrachtwagens in binnensteden, minder
bestrijdingsmiddelengebruik, hoe kunnen we succesvol
‘stoppen’? Onder meer door striktere regels in aanbestedingen,
producenten verantwoordelijk te maken voor de retourstroom
van (vervuilende) producten en de vertragende invloed van
systeemspelers (lobby van reguliere bedrijven) op politiek
en beleid, te verkleinen. Dit soort mechanismen vraagt om
geconcentreerde aandacht en nieuwe uitfaseer-experts met
besliskracht.

SIGNAAL 3: ZORG, GEZONDHEID
EN SOCIALE SAMENHANG ZIJN
ONDERDEEL VAN DUURZAME
ONTWIKKELING
De menselijke kant van duurzaamheid: gezondheid, zorg,
sociale inclusie, staat in de systeemwereld vaak los van
de groene en grijze kant van duurzaamheid: circulaire
economie, energie, mobiliteit. Dit zit vooral initiatieven
in de weg die aan de preventie kant zitten, bijvoorbeeld
op het gebied van duurzaam voedsel. Financiers,
beleidsafdelingen zijn vaak sectoraal georganiseerd,
terwijl voor initiatiefnemers integraal denken en werken
veel vanzelfsprekender is. Dit knelt, omdat initiatieven
hierdoor niet op hun gehele toegevoegde waarde worden
beoordeeld en (financieel) gewaardeerd.
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ACTIE:
Maak mensen bij de
overheid specifiek
verantwoordelijk voor
het bedenken en
moedig uitvoeren van
uitfaseer-methoden.
Organiseer als
bedrijfsleven en
overheid vaker
matchmaking
tussen innovatieve
starters en scaleups en onderzoek
samenwerking. Maak
bedrijven mede
verantwoordelijk
voor de afvalfase
van hun product, hun
retourstroom.

ACTIE:
Neem de Sustainable
Development Goals als
richtsnoer en instrument bij
ontschotting en integraal
denken bij de overheid en
in de financiële wereld, om
meer aandacht te besteden
aan de sociale kant van
duurzaamheid. Zorg voor
meer interdepartementale
verbinding tussen de
‘fysieke’ departementen als
I&W, LNV, EZK, BZK en de
‘sociale’ departementen als
SZW, VWS en OCW.

SIGNAAL 4: INVESTEER IN DE
OPSLAG VAN ENERGIE

ACTIE:

Dit jaar zitten er opvallend veel verschillende
soorten opslagmethoden voor duurzame energie
in de koffer. Batterijen zijn een belangrijke schakel
in energietransitie. Het maakt gemeenschappen
(buurt, wijk, stad, regio) energie-zelfredzamer en
onafhankelijker. Er wordt veel geëxperimenteerd.
Deze batterijen-experimenten moeten we
koesteren. Er is behoefte aan facilitering bij
opschaling.

Stimuleer experimenten op dit
terrein en blijf nauw betrokken bij
de ontwikkelingen, zodat er snel
en creatief ingesprongen kan
worden op behoeften. En koppel
inspanningen aan de uitvoering van
de Regionale Energie Strategieën,
waar veel energieactiviteiten aan
opgehangen zullen worden.

SIGNAAL 5: ER LIGGEN
GROTE KANSEN VOOR
DE BOUW OM TE
VERDUURZAMEN
Er zijn talloze nieuwe materialen en technieken
beschikbaar voor een meer circulaire,
waterbesparende, energiezuinige, biobased en
natuurinclusieve bouw. Ook is er nu een plan
voor een ‘academie’ waar je in de praktijk die
nieuwigheden kunt leren toepassen. Binnen de
bouw is de cultuuromslag langzaam gaande.
Initiatiefnemers zeggen: overheden pas strakkere
kaders toe, die voor meer druk zorgen om routines
te veranderen. Er is zoveel meer mogelijk dan nu
in grote bouwopgaven wordt toegepast.
Ook zijn er steeds meer goede voorbeelden van
CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap),
die werken aan (nadrukkelijk gewenste) nieuwe
woonvormen. Ook zij kunnen duurzaam, snel en
veel bouwen, als ze niet zoveel tijd kwijt zouden
zijn met ‘ertussen komen’.
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ACTIE:
Werk aan striktere
normering en richtlijnen in
aanbestedingsprocedures
voor de bouw. Vertaal dat
ook naar de bevoegdheden
van de andere overheden.
Bepaal, dat een percentage
van de bouwopgave wordt
gerealiseerd door CPO’s (collectief
particulier opdrachtgeverschap).
Bouwbedrijven: Leer werknemers
werken met nieuwe technieken en
materialen. En ga in gesprek met
de initiatieven die bezig zijn met
het verduurzamen van bestaand
vastgoed.

SIGNAAL 6: ER LIGGEN NIEUWE
MARKTEN VOOR DE
LANDBOUW, DIE CIRCULAIR EN
NATUURINCLUSIEF ZIJN.
Ondersteun de landbouw in de transitie naar een duurzame
en circulaire vorm, met aandacht voor dierenwelzijn,
biodiversiteit en korte lijnen naar de consument. Steeds
meer boeren willen het, maar kunnen het niet alleen. Er
ontstaan ook veel nieuwe modellen, zoals toelevering aan
de woningmarkt. De woningmarkt heeft straks veel hout
nodig, omdat houtbouw snel toeneemt. Maar ook hennep,
vlas en stro worden in toenemende mate toegepast in de
bouw. Voedselbossen zijn om een andere reden economisch
rendabel en vragen om opschaling. Uit de initiatieven blijkt
ook dat Community Supported Agriculture aan populariteit
wint, evenals combinaties van agro en zorg. Kortom
veel nieuwe kansen voor de landbouw met meervoudige
waardecreatie, die om onderzoek en opschaling vragen.
Liever omschakelen dan uitkopen.

ACTIE:
Ondersteun de
landbouw in de transitie
naar een duurzame
en circulaire vorm.
Kijk ook hoe je dat
regionaal kan verbinden.
Klei, zand en veen
hebben verschillende
problematieken.
Verken de nieuwe
mogelijkheden (markten,
modellen) die de
duurzame initiatieven
laten zien.

SIGNAAL 7: VERSTERK
DUURZAME INITIATIEVEN ALS
INNOVATIE-MOTOR ACHTER
DUURZAME ONTWIKKELING
Het merendeel van de inzendingen (88 %) geeft aan één
of andere vorm van ondersteuning te wensen. Op steeds
meer plekken is er ondersteuning te krijgen, landelijk
zoals het Versnellingshuis Nederland Circulair! doet, en
provinciaal en regionaal. Toch sluit de ondersteuning niet
altijd aan en is deze ook niet altijd gemakkelijk vindbaar.
Afstemming tussen ondersteunings-knooppunten zou
de kwaliteit ten goede komen. Ondersteunen is een vak,
dat zich nu in de praktijk ontwikkelt. We kunnen leren
van de ervaringen van het Versnellingshuis Nederland
Circulair! Afstemming tussen ondersteuningspunten
kan ook leiden tot meer onderlinge samenwerking. Zij
kunnen dan bijvoorbeeld ook vaker gezamenlijk (keten-)
projecten aanjagen, of gezamenlijk vragenstukken
oppakken waar initiatieven tegenaan lopen.

ACTIE:
Maak ondersteuning van
duurzaam initiatief (in den
brede) beter vindbaar en vul
aan daar waar de hulp nog
niet is. Professionaliseer
de ondersteuning door
afstemming te faciliteren.
Zorg ook dat de hulp
interdepartementaal en/
of interbestuurlijk is te
organiseren als een initiatief
daarom vraagt. Initiatieven
houden zich niet altijd aan
de sectorale indelingen
van overheden. Versterk
de samen-kracht tussen
duurzaam initiatief, waardoor
de impact vergroot.

Bovendien kunnen ondersteuners de samen-kracht
tussen duurzaam initiatief helpen versterken. Duurzaam
initiatief is teveel los zand, waardoor hun invloed
te gering is. Zolang gevestigde bedrijven sterke
lobbykracht hebben, moeten we de stem van duurzaam
initiatief helpen versterken.

TOT SLOT
Duurzame Dinsdag draagt bij aan het verder dragen van de signalen en aanjagen van actie
samen met overheden, bedrijven en politiek. Duurzame initiatieven zijn de brengers van
nieuwe mogelijkheden. Dat roept ook altijd tegenkracht op. Duurzame Dinsdag helpt de stem
van duurzame initiatieven te versterken, en verbinding te leggen met bestaande systemen.
Want pas dan kunnen nieuwe mogelijkheden groots worden benut.

credits: Cindy van Rees
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BIJLAGE 1 - ALLE INZENDINGEN
001
002
003
004
005
006
007
009
010
011
012
013

HET NIEUWE FUNDAMENT: ROTTERDAM IN 2060
“Meer hittedagen, vaker extreme regenbuien, stijgende zeespiegel.
Het is hoog tijd dat we denken aan de generaties die na ons komen.
Het is hoog tijd dat we nu iets doen om effecten van de klimaatcrisis
aan te kunnen of beter nog, te voorkomen. We hebben oplossingen.
We moeten willen leren bouwen vanaf nieuwe fundamenten die
streven naar gelijkheid en duurzaamheid. Met die overtuiging kopen
we collectief grond op en geven het terug aan de Rotterdammer.
Deze grond is experimentele denkruimte en voegt daad bij woord
in samenspraak met alle betrokken aandeelhouders. Voel jij je
Rotterdammer? Word aandeelhouder van een duurzaam en
gelijkwaardig Rotterdam en beslis mee over de invulling van de
vierkante meters van het nieuwe fundament.” (nr. 459)

014
015
016
017
018
019
021
022
023
024
025
027
028

030
031
032
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Intervalmachine
Scheepvaart duurzaam
Helpende medicatiemap
Lokaal productief
Recycle Sint
Vliegcredits
Shampoo bijvullen
BlueKitchen - Kitchen-asa-Service
Erfdelen
Verpakking medicijnen
Korte termijn opslag 		
duurzame energie
Afwaswater efficiënt 		
gebruiken
Berekening opbrengst 		
duurzame energie
Woningplanner - 		
stapsgewijs naar aardgasvrij
Een reële, eerlijke 		
vleesprijs, goedkopere 		
groenten/fruit
Voedselbanken voor Bijen
Achtertuin TV
TreeClicks - gratis 		
boomplant app
Gemeenten werken samen
aan Wijken zonder gas
Beter benutten van wat wij
al hebben
2 miljoen hectare bamboe
maakt Nederland CO2 		
neutraal
Emissievrije Scheepvaart
Zeegaande
Karton van Rijststro
BUDD Easy catering
Effectieve Micro-		
organismen voor een 		
schone en gezonde
leefomgeving
Elegante Energieke 		
Economische Zonnegevel
De Moderne Schillenboer
Feanhout
Duurzaam Duurt Het Langst
Bokashi kringloop
Green Side
Binnenvaart- en 		
zeeschepen sneller laten
varen
Een afvalvrije luierperiode
met wasbare luiers
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Sanura Flatmate
Eco Warmteturbine voor al
uw hitte
MINT zorgadvies
Verticaal houten 		
zonnepaneel constructie
Indoor farming microgreens
Papierloos razendsnel 		
formulieren invullen
KRUSLI ontbijtgranen
Safe Haven
Coöperatie ARBRES
Stichting KunstPost
TakeCare Mondkapjes
Bordspel Klimaatjes
Multi-missie
E-waste Race
Zilverfolie/aluminium/Lood
scheiden
Nationale Kringloopbon
De vers en vrij koelkast
Groen van de zaak
Groot 3D printen met 		
gerecycled plastic
Hout van bomen uit eigen
stad
Sustainable Fashion Gift
Card
Grondstoffenplan 		
bedrijfsterreinen en 		
winkelgebieden
Deventer Routekaart
Fietsen voor m’n eten
Verbruiksoverzicht
BrushKeeper
Klimaatpositief ondernemen
Fair Ferry
Recycle vette jus voor 		
biogas.
Platform Schoonheid & 		
Schoonheid
Gewoon Binck Sociaal 		
Vergaderen
Vlindertuin de Zindering en
Zadenbibliotheek Tiel
Duurzame zorg
Www.fairplaats.shop
Transformational Friends
Studio Perspective - Sociaal
en Duurzaam Dutch Design
Eplucheur
Duurzaamheidscalculator
Trailrun olivijnpaden
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Duurzaam verfpoeder
Iron Roots
Data for Good
Circulaire zacht fruit 		
verpakking
Koelkast/diepvries voor 		
voedselbank
Hallo mensheid
WijkEnergieWerkt
Pellets gemaakt van 		
herfstblad
Waterstofeconomie
Elektrische deelauto 		
opladen aan de zon
Buitenschool Hoeksche 		
Waard
Core charge garantiefonds
voor consumenten
MeerBomen.nu 			
boomplantactie
Caring Farmers
Ontwerp/bouwwedstrijd voor
mbo Studententeams
Samen Oplopen
Energy Challenges
Verduurzamen vaarrecreatie
Bicycle Mayor & Leaders
Program
De kracht van kleding bij
mensen met een beperking
Holland Houtland
Agroforestry
HonQ
CityBarge
In stijl naar aardgasvrij
Plastic plantensoorten
Climatechain
Goedzak
Een nieuw verhaal
Gepersonaliseerd digitaal
tijdschrift
Getijdenenergie
Reflower, de duurzame 		
bloemenbieb
Big Topics Today
SDG wijk Ecodorp Boekel
Water voor de Sahara
Met app energiezuiniger
Virtueel Cargo Bike Platform
GreenSwapp
European Schools Love Our
Ocean
Eerlijke Jongeren voor 		
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Ouderen
Greenbusiness club Utrecht
Centraal
Zon op Zaan
Fair Friday
Paper on the Rocks
Micha Nederland
Gratis sportevenementen
voor kinderen
Yumii shop
Canal Cups
Sheltersuit
Strawies
Grünten
Dus Wat Gaan Wij Doen
1000 Geveltuinen
Social Finance NL
Wattlab
LOOP
RUIK
Studenten voor Morgen
Treemendo
Charly’s All is Fair
Straatboer
The Green Labels
PTThee
Extinction Rebellion
The Lekker Company
Greener Power Solutions
Fairify
Dylan gaat naar buiten
The Early Birds
Circular IQ
Petrol Dollars for a Different
Engine (50’)
Fairtrail
Upprinting Food
Biodesign
Reuse Revolution
Waste Works
Pretty ECO
De Ceuvel
Zoekgroen als standaard
zoekmachine aanpassen op
alle overheid computer
KipEigen
ReNature
Connected Transport 		
Corridors
Broodje Poep
BUMI
Fork Ranger
Zwolsche Zwammen
BikeFlip
Iwell
HENK
De Groene Lobby
Blue Habitats
Verduurzamen 			
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onderwijsvastgoed
Raakvlak Academie
Global Goals Community
Fietsstimulering triple Joy
Power Flux
Rights of Nature
Blue Battery
Digisurfer
Hedgehog Company
Care Coffee
The Sunflower
Circular Coffee Project
Pieter Pot
Carbon Cancel
NOW school
Studio Kim van den Belt
Shop Like You Give a Damn
Giant Leaps
Sunt Food
Pieke Broodbier
Take it slow
CollAction
Lisagoesvegan
Plastic Spotter
Jonge Klimaat Beweging
Raindance
Dit gebeurt er als
La Galigo
Transitiemaker Academy
Start Hiking
LITTA
Achilles and the Tortoise
Plantible Foods
My Dressoir
D4 Energiesysteem van de
toekomst
Behind the Change
A Beautiful Mess
Plennid
Studio Nienke Hoogvliet
ArchitectuurMAKEN
van Plestik
Enie
Remeker
Duurzaam Bouwloket
Mobilyze
Moyu Notebooks
House of Essence
Kraak de Crisis
De Kleine Circulaire 		
Economie voor Dummies
Buy Green
Deen Travellers
Eufloria
Chex
Dutch Marine Energy
DeWarmte B.V
Mijn Stadstuin
Gros Food
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People of Tomorrow
Fashion for Good
Social Capital
Let’s Talk Slow
Youth for Climate
Green Marketers
BYOR
WattisDuurzaam
Plant Based Athletes
Gerrard Street
Plastic Road
Moyee Coffee
Bio Design
Carbon Clarity
iKapitein
Lokaal Kilo’s Schuiven
Omapost261 Brenger
Easy Housing
Heyhoneyguide
Wakuli
Water in de Peel via de 		
bestaande turfkanalen
Het-grote-ik-wil-niet-dat-dewereld-naar-de-klote-gaatspel
Stop overdadig maaien van
bermen en weiland
Bakki
Elektrische auto’s 		
coöperatief delen
De hele Aarde op de 		
Werelderfgoedlijst
Gemeentelijke Zero Waste
Coaches
Omdenken met wilde dieren
ReThink Plastic Vietnam
Slimme combinaties in de
klimaatbestendige tuin
KrijgdeKleertjes
Plastic Recycle punt in elke
buurt
WorldLightWeb
50/50 container
TV programma: De Impact
Challenge
Hout
Zon Op Alle Daken in 		
Nederland
75inQ - Diversity in Energy
Flexibele en duurzame 		
maakindustrie
Clear Rivers
1000 BlauweTuinen
Huizen gemaakt van je 		
eigen afval plastics
GEWOON DOEN! Het 		
Westlands miljoen.
Schone lucht
Coffee Based
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Waterweg: bouwen met 		
bagger
Vonkonderwijs - De 		
Kennismakerij
Juiststraks.nu
Lichte elektrische fiets 		
subsidie
Weer schooltuintjes voor
scholieren
Boon & Bliss
Kiezen als een topkok
Lokaal composteren in 		
ondergrondse containers
Groene Bouwhekken
Verduurzaam 			
maatschappelijk initiatief
Armband door geven
Bio Bound: betonproducten
met gras
Guerrilla Gardeners
Je Moeder
Kozy Space
Academie voor duurzaam
onderwijs
De schoonste straat van
Bos en Lommer
Van achter naar voren
SDG-duurzaamheidsprofiel
voor jouw bedrijfsvoering
Nootplan voor Nederland
Spaar mee voor minder 		
CO2
IVO International Viability
Organisation
Groentjessoep
Atelier Revive
Ben’r voor je lokale winkelier
Eerlijk delen
CircularClarity .org
Na de coronacrisis
EverUse het eerste 		
circulaire isolatiemateriaal
ter wereld
Innovatie in 			
gemeenschappen aanjagen
met participatief 		
actieonderzoek
Heffing op plastic
Nederland versneld 		
vergroenen vanuit 		
vastgoedsector
Stichting Live on Nothing
#GREENGRIDZ 		
meubelconstructie paneel
Maak Altena bloeiend en
zoemend.
ZustainaBox
Global Goals Centrum
Neverending Kitchen voor
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een leven lang kookplezier
Samen verduurzamen
Forest Wool
#stoepplantjes
Tuinen van Groede
Redwood boomstamtafels
Van simpele mengkraan
naar thermostaatkraan
Houten Speelgoed Dokters
Plastic ambassadeurs
Duurzame 			
kappersberoepsopleidingen
Groenparkeren met sedum
Growing mushrooms on
coffee husks in Uganda
Water anders
Moreel besef vlees: je eet
niet iets, je eet iemand
Gebiedsgerichte aanpak
voedselomgeving
Compostboard
Regionaal zelfvoorzienend:
uitruil contracten en 		
expertise voedsel
Gebiedscoöperatie 		
Mariahoeve
Earn-e
Van bierbostel tot Power
Flour
Cupbite - edible cups and
spoons
Intelligent Food
Wijkie | We Delen Energie
Agrifier
Groene Morgen
The Common Ground 		
Garden
De Wadden on tour
Plankstaal
Dagelijkse 			
klimaatvluchtelingen
Ubuntu trade foundation
Green Beat Cafe’s over de
Wadden
Green Impact Lab.
Zandbatterij
Sportclub zonder 		
voorfinanciering 		
verduurzamen
Vegan scheurkalender: 		
Lekker Plantaardig
Moestuinieren met Kinderen
OpenWaste.nl
100% steelcan
Cycloon
Groene wegen in het 		
landschap
Rollergrip
Recell®
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Retale to tell
CESAR Centralized Energy
Storage And Recovery
Farmaceutisch disposable
plastic hergebruiken
Bonuskantoor
Togethy deelplatform
Een nieuw verhaal
CVEG bouwt aan 		
duurzamer denken
StoryTelling Cushions
Impershield
Het Bouwprogramma
Tiny Cohousing Zandweerd
Corekees
Upp! Circulair Plastic
SDG Lokaal: Van 		
werelddoelen naar lokale
acties
WegPakket
Ecostoof
Mijn Groene Wijk
Baby Exchangerie
BoPz - Bo’s Poep zakjes
SusPhos - van afval naar
vlamvertrager
Icecube koeling en ventilatie
Ecopolitan Sustainable 		
Fashion Magazine
PharmaSwap
SDG Escaspe Game
Sign Language Coffee Bar
Mid mix technologie
013Food
Thee gemaakt van 		
bijstromen sierteelt
Kleine dierentuin
De eerlijke kassabon
Tiny tips that shake the 		
world
Fairm
Gezonde en duurzame 		
keuzes maken in de 		
supermarkt met app
Zorg In De Tuin
Duurzame Les
Nieuw Groen: CO2-		
compensatie op 		
Nederlandse bodem
Lease-OV
BestelBewuster
Binnenschaap
Groen perron en station
Future Proof
Workshops Duurzaam 		
Koken
Circulair geld voor circulaire
bedrijven
Zeezout Wijkbatterij E+W
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Ervio
GroenCollect
Kinderen écht betrekken bij
gebiedsontwikkeling
Plant in grote steden 		
droogtebestendige 		
vogelkers
Zsilt 100% circulair 		
strandspeelgoed
Circular Stories
Volta-Energy
Pota Products
Iedereen heeft een roodroze
hart
Plantaardige meststoffen
Academie voor duurzame
(af)bouw
Dorpslandgoed
Bespoke
Wae Circulaire modulaire
binnen vloeren
A Sustainable Mindset
Excess Materials Exchange
The Right Wae Circulair
Perron
Vonk in de Wijk
Wonderwel
11x11 Fountains of Youth
Olifantsgras mycelium
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Sail for the Future
Hollandse Grashopper
Mobiliteit in werk
Tijd voor tijd
Limes Bubble Barrier
Leadax circular roofing
De Clique
Swip Swap
Academie voor 			
Onzekerheidsvaardigheid
Sustainable fashion
Biënnale
Koffie aroma en smaak
Noordelijke bouwmarkt
Conscious Confetti
De groene onderneming
Vliegtuigjets op hoge druk
stoom
Schiphol in de lucht
De Snackbar van de 		
toekomst ‘De Plant 		
is Koning’
YouSea
Joan Local Teamakers
Het Nieuwe Fundament
InstockMarket.nl
VrijCoop
Reuse Programma
Floating Farm
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Schip(op)hol: de VR 		
vakantie
Schip(op)hol: wijzer terwijl je
wacht
Groene toblerone
Duurzame 			
woningcoöperatie
Zonnepanelen Betuwelijn
Saxcell
The Green Sprint
Self-sufficient education for
all
Mesjokke chocolade
Voedend woud De 		
Brobbelbies
CamperHomie
Olivijnstrand op Texel
#QuarantaineKunst
Nieuw geld voor een nieuwe
economie
The billy foundation
Mamamiafoundation
Low Car Diet
Re-plex: bouwmateriaal uit
afvalwater
Toiless Paper Foundation

BIJLAGE 2 - GETALLEN VAN
DE ANALYSE: AANTALLEN EN
THEMA’S
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WAT HEEFT DE BEWEGING NODIG?
Bijna alle inzenders geven aan baat te hebben bij een zekere vorm van ondersteuning, maar liefst
88% van alle initiatieven die zich zelf hebben aangemeld (n=291). De inzenders die via DJ100
zijn aangemeld, hebben geen uitspraken over hun ondersteuningsbehoefte gedaan. We weten uit
ervaring dat deze groep behoefte heeft aan investering- en werkkapitaal en aan ingangen bij de
overheid en andere potentiële opdrachtgevers. Er is geen reden om aan te nemen dat voor hen de
ondersteuningsbehoefte anders is.

STATUS INITIATIEVEN, N=422 (nb dat zijn er ongeveer net zoveel als vorig jaar
2019, n=429)
Wat opvalt: veel concrete initiatieven, waarvan er veel in uitvoering of opschaling
zijn. Vorig jaar 55% nu 64%. Twee-derde is up and running!
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BIJLAGE 3 - INZENDINGEN OP
TREFWOORD
Hieronder staan clusters van initiatieven, die een bepaalde ontwikkeling illustreren. Deze
opsomming van initiatieven is niet compleet, het gaat om voorbeelden. Het biedt geïnteresseerden
de mogelijkheid om op onderwerp initiatieven na te lezen. De totale lijst van geaccepteerde
inzendingen staat in bijlage 1.
EEN NIEUW VERHAAL
Nieuwe denkbeelden 73, 83, 109, 148, 183, 270
Eigenaarschap van grond 270, 459, 461, 474
Andere economie 155, 478
KLIMAAT
Influencers 130, 205, 210, 247, 252, 430
(Actie)netwerken 92, 113, 126, 203, 233, 248
Compensatie 19, 142, 310, 407
Bewustwording 50, 113, 118, 151
CIRCULAIRE ECONOMIE
Reststroom is vertrekpunt 32, 58, 131, 223, 289, 313, 343, 391, 397, 399, 403, 410, 442, 469, 482
Product as a service 9, 112, 128, 214, 253, 416, 389
Verpakkingen / Verpakkingsvrij 8, 149, 193, 313
Compost en bokashi 34, 297
Biobased 25, 77, 79, 138, 139, 197, 217, 330, 343, 348, 389, 403, 423, 425, 436
Biodesgn 28, 159, 256
Afvalverwerking lokaal 366, 417, 443
Mode 124, 198, 202, 218, 245
Papier 44, 125, 162, 231, 483
Plastic 57, 130, 132, 149, 3206, 208, 226, 273, 276, 284, 326, 336, 384, 420
Ruilen en delen 5, 275, 376, 444
Track and trace 154
DUURZAAM BOUWEN
Bestaand vastgoed 102, 178, 321 467
Biobased bouwen 100, 114, 290, 301
Circulaire blik op bouw 114, 176, 225, 262, 286, 304, 318, 432
Klimaat adaptatie 114, 161, 285
Leren en experimenteren 180, 381, 426
Verf en toebehoren 64, 78, 370

DUURZAME MOBILITEIT
Slimmer (goederen)transport 103, 117, 167, 261
Modulaire wegconcepten 254, 386
Anders reizen/verplaatsen 66, 230, 481
Fietsen 98, 117, 181
Scheepvaart 137, 258
Mobiliteitscoöperatie 269
VOEDSEL
Voedselbewustzijn en gezondheid 16, 27, 133, 312
Gesloten kringlopen en korte ketens 163, 168, 398, 463
Voedselverspilling 3, 45, 55, 75, 158, 199, 200, 201, 312, 347, 406, 409
Vegan 143, 205, 364, 456
NATUUR, GROEN EN BIODIVERSITEIT
Eetbare landschappen en voedselbossen 47, 144, 237, 241, 474
Agro-forestry 100, 101, 383
Agro-ecologie 92, 147, 165, 228, 425
Biodiversiteit 17, 147, 324
Vergroenen van omgeving 18, 135, 307, 324, 466
Bomen planten 91, 100
SOCIALE DUURZAAMHEID
Compassie en zorg voor elkaar 46, 55, 94, 131, 162, 260, 358, 405, 424
Over de grens 166, 255, 264, 339, 351, 383
Inclusie 185, 246, 396, 480
Beschut werk 32, 144, 222, 335, 356, 368
Leren en ontwikkelen 84, 89, 179, 216, 291, 305, 412, 445, 447
OVERIG
Covid-19 18, 49, 259, 292, 314, 477
Kunst 48, 74, 292, 477
Participatie van kinderen 418, 435, 464
Nieuwe woonvormen 10, 114, 282, 427
Zorg 41, 46, 71
Data 63, 68, 80, 154, 167, 199, 346, 350
Dieren 272, 341, 400
Citizenscience 206, 331
Medicijnen 11, 71, 394

ENERGIETRANSITIE
Aardgasvrij 15, 104, 229
Energie opwekken 30, 191, 215, 226, 239, 240, 281
Energie besparen 39, 95, 392
Energie opslaan 150, 173, 184, 362, 373, 415, 422
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COLOFON
Dit is de 12e keer dat GreenWish een analyse van alle inzendingen van Duurzame Dinsdag
heeft gemaakt. De bevindingen zijn aangevuld met de inzichten van mensen die door hun
werk een brede blik hebben op maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap in
Nederland. Dank daarvoor.
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