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SAMENVATTING
Duurzame Dinsdag is sinds 1998 de thermometer
van duurzaam initiatief in Nederland. Elk jaar
worden honderden duurzame initiatieven en
ideeën ingediend door burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties (of een combinatie
hiervan) via www.duurzamedinsdag.nl
Dit jaar zitten er 488 initiatieven in de koffer. Deze
komen deels uit de netwerken van Voor de Wereld
van Morgen, het platform van de ASN Bank, de
MAEX, de Duurzame Jonge 100 en GreenWish. De
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal
het koffertje op de eerste dinsdag van september
in ontvangst nemen.
Net zoals elk jaar zitten er ook dit jaar weer innovaties
tussen, zoals nieuwe vormen van samenwerkingen
en prachtige circulaire concepten. De inhoud
van de koffer laat allerlei ontwikkelingen zien
op gebied van duurzaamheid, maar geeft ook
zicht op veranderingen in maatschappelijke
verhoudingen. Nieuwe onderwerpen worden
groot, zoals circulaire economie, en andere dalen
in aantal. GreenWish analyseert de inzendingen nu
voor het negende jaar. De bevindingen zijn getoetst
aan de ervaring van personen en organisaties
die direct zicht hebben op duurzaam initiatief
en sociaal ondernemerschap. De meeleesgroep
bestond uit vertegenwoordigers van MAEX, SE
Lab, Voor de Wereld van Morgen, het platform van

de ASN Bank, Het Groene Brein, AT Osborne, IVN
en Trendbureau Overijssel.
Het aantal inzendingen (488) is ongeveer
vergelijkbaar met vorig jaar, toen er een record
aantal van 511 inzendingen was. Dat was destijds
een ruime verdubbeling ten opzichte van de jaren
ervoor. De in 2016 ingezette trend van “meer eigen
initiatief-minder ideeën die anderen moeten
uitvoeren” heeft zich in 2017 nog verder versterkt.
Opvallend dit jaar is de professionaliteit en de
impact van veel inzendingen.
Net zoals vorig jaar zijn de meeste
inzendingen gedaan door bedrijven en sociaal
ondernemingen. Opvallend is dat er dit jaar
weer meer inzendingen zijn gedaan door
maatschappelijke organisaties, terwijl deze juist
de afgelopen jaren een afnemende trend lieten
zien. Wij zien dat samenwerkingsverbanden
van burgers professionaliseren en dat zij
vaker een stichting of coöperatie oprichten.
Maar ook zonder rechtspersoon zien mensen
een samenwerkingsverband van burgers als
maatschappelijke organisatie. De grenzen
tussen maatschappelijke organisatie, sociale
onderneming en bedrijf zijn niet zo scherp meer
te trekken. Grenzen vervagen.
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De top 5 onderwerpen van 2017
Bijna twee derde van alle inzendingen
(64%) draagt (ook) bij aan een reductie van
CO2, en heeft dus een positieve impact
op klimaatdoelstellingen. Dat is meer dan
voorgaande jaren (in 2016 was dat 42%). Het
thema klimaat is een overkoepelende thema.
Verder uitgesplitst zien we het volgende beeld:
1.
2.
3.
4.
5.

Circulaire economie, waaronder afval (33%)
Energietransitie (28%)
Sociale duurzaamheid (24%)
Biodiversiteit (21%)
Voedsel (19%)

De inzendingen zijn zonder uitzondering
integraal duurzaam, en scoren dus altijd
op meerdere onderwerpen. Dit beïnvloedt
de cijfers van stijgers en dalers. Opvallende
stijger is circulaire economie; 33% van de
inzendingen gaat hierover (ten opzichte van 22%
in 2016). Energietransitie omvat 28% van alle
inzendingen. Het aantal initiatieven dat sec gaat
over energieopwekking (17%) daalt ten opzichte
van de jaren daarvoor.
Een derde van de inzendingen heeft
een
technische
oplossing
voor
een
duurzaamheidsvraagstuk. Bij de overige
inzendingen gaat het om bewustwording,
sociale innovatie en/of onderwijs.

Wat opvalt per thema
•

Circulaire Economie: Afval wordt een ruilen betaalmiddel. Urban mining is business.
Samen zwerfvuil ruimen en plastic opvissen.
Initiatieven specifiek gericht op het sluiten
van ketens, circulaire bedrijfsmodellen;

•

Energietransitie: Groei van burgerenergie coöperaties, innovatieve (lokale)
energie opwekmethoden, er ontstaat een
veelkleurige energieadviesmarkt, grote
ambitie in duurzaam bouwen;

•

Sociale duurzaamheid: veel initiatieven met
een zorg-component, initiatieven gericht
op sociale cohesie en het overbruggen van
tegenstellingen, aandacht voor mensen met
afstand tot arbeidsmarkt;
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•

Biodiversiteit: groen en natuur als
bindmiddel, aandacht voor bijen, andere
kijk op onkruid, groene burgerinitiatieven
voor klimaatadaptatie, ecosysteemdiensten:
natuur als producent van andere diensten.
Burgers pakken zelf grote projecten aan als
parken en een stadsstrand;

•

Voedsel: Steeds meer vegetarisch en
duurzaam voedsel. We gaan ook geheel
nieuwe producten eten. Korte ketens,
productie dichtbij huis en permacultuur.
Enkele initiatieven laten een fundamentele
verandering in het voedselsysteem zien;

•

Mobiliteit: experimenten met
nieuwe brandstof, verduurzaming
pakketvervoer, vervuilend vervoer uit het
centrum, meer fietsgebruik.

Opvallende topics dit jaar zijn
Mogelijk-makers en initiatief versterkers; op
alle fronten ontstaan ‘hulpdiensten’, facilitators
en ondersteuners. Zij zorgen dat initiatieven
krachtiger worden. Het zijn hubs, stadlabs,
(pre)MKB-opkwekers. Zij leggen verbinding
tussen initiatieven en organisaties. Ook
energie-dienstverlening hoort hierbij, die
scholen, woningbouwcorporaties, bedrijven,
huiseigenaren en sportclubs helpt bij
energievraagstukken.
Plasticbewustzijn; 10% van alle inzendingen
gaat over alternatieven voor de kunststofketen,
over bio plastics, recyclen en upcyclen, en over
bewustzijn rond plasticgebruik. We staan aan de
vooravond van een plasticrevolutie.

Signalen die vragen om actie
Binnen de overheid wordt steeds vaker
gesproken over de transitie naar een duurzame
samenleving. De inzendingen van Duurzame
Dinsdag geven richting aan die verduurzaming.
Het zijn signalen uit de toekomst. Willen we deze
transitie versnellen, dan is het belangrijk meer
te weten over waar we staan in de transitie, wie
welke rol en instrumenten heeft en aan welke
‘knoppen we kunnen draaien’.
De volgende signalen uit de koffer van Duurzame
Dinsdag zouden we in het licht van het transitiedenken onder de aandacht willen brengen. Ze
vragen om actie. In hoofdstuk 5 leest u daarover
meer.

Anders eten; veel aandacht voor ons
voedselsysteem,
soms
bijna
op
een
“choquerende” manier, bijvoorbeeld door
eten te maken van “ongewenste dieren” of
“het kweken van vlees op je lichaam, vanuit je
eigen stamcellen”. Transitie van dierlijk naar
plantaardig. Korte ketens en produceren in de
stad.
Dare to be grey zoals een van de initiatieven het
noemt. In een wereld waar zaken en situaties
steeds extremer en harder worden, en steeds
vaker zwart-wit worden geschetst, zijn veel
initiatieven bewust op zoek naar verbinding en
een inclusieve samenleving. Opvallend dit jaar
is het aantal initiatieven met nieuwkomers in
Nederland.

1. Ruimte voor complexe duurzame en sociale
business modellen (of value cases);
2. Erken de bijzondere positie van initiatief
versterkers en mogelijk-makers;
3. Ruimte voor ‘afbraak’ van de klassieke
plastic dominantie;
4. Minder aandacht voor de polarisatie, meer
voor de nuance en vanuit de missie.
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2.DUURZAME DINSDAG IN 2017
Sinds 1998i huldigen we jaarlijks de
maatschappelijke initiatieven en sociale
ondernemingen in Nederland die zich inzetten
voor duurzame ontwikkeling. Deze energieke
samenleving of burgerbeweging wint aan
kracht. Dit jaar zitten er 488 aanmeldingen in
de Duurzame Dinsdag koffer. Dat is ongeveer
vergelijkbaar met vorig jaar, maar beduidend
meer dan de jaren daarvoor. De professionaliteit
en impact van de initiatieven valt dit jaar op.
Op de eerste dinsdag in september wordt de
koffer aangeboden aan Staatssecretaris van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Ook vorig jaar nam Staatssecretaris Dijksma de
koffer in ontvangst en verschillende inzenders
hebben dat gemerkt. Rijksambtenaren zijn
met initiatiefnemers in contact getreden voor
informatie-uitwisseling en samenwerking.
Initiatieven zijn gekoppeld aan de IenM transitieagenda´s van het Rijksbrede Programma
Circulaire Economie. Het ministerie ziet de
koffer van Duurzame Dinsdag als een schat aan
innovatie en inspiratie en gebruikt deze mede
als signaal voor beleid.

De belangrijkste signalen uit de initiatieven
leggen we op Duurzame Dinsdag ook voor aan
de politiek. Kamerleden gaan erover in debat.
Maar Duurzame Dinsdag is vooral ook een dag
van erkennen en huldiging. Er zijn zes prijzen te
winnen:
•
•
•
•
•
•

Asito Sociale-innovatieprijs;
ENGIE Jongerenprijs;
VHG Groenprijs;
Lidl Voedselprijs;
Greenchoice Energieprijs;
Duurzame Dinsdag prijs.

De Duurzame Troonrede wordt dit jaar
uitgesproken door Willem Ferwerda, ouddirecteur IUCN Nederland, medeoprichter van
Commonland en de nummer 1 van de Trouw
Duurzame Top 100. Bovendien worden er weer
‘duurzame lintjes’ opgespeld bij mensen die
zich hebben onderscheiden in de wereld van
duurzame ontwikkeling.

i
De organisatie van Duurzame Dinsdag is sinds 2004 in handen
van IVN. Er wordt samengewerkt met meerdere partnerorganisaties.

De waarde van Duurzame Dinsdag
We zitten in de beginfase van een transitie naar een duurzame wereld. Een transitie is een
verandering, die in geen enkel opzicht lijkt op wat we eerder hebben meegemaakt. De chaos,
de ontwrichting en de onzekerheid zijn voelbaar. Wat we nodig hebben, zijn voorbeelden
van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, goede voorbeelden van ‘de volgende fase’. Maar
ook een netwerk van (middel)grote bedrijven die niet bang is voor de ontmanteling “van het
oude” en gemotiveerd is om nieuwe ontwikkeling te omarmen. En doortastende ambtenaren
die de ruimte scheppen (zoals in regels en geld) om de verandering te versnellen. In de koffer
van Duurzame Dinsdag zit een perspectief op een duurzame toekomst: enkele honderden
voorbeelden van hoe de duurzame toekomst vorm kan krijgen. Laten we de chaos en
ontwrichting gebruiken om deze initiatieven snel de ruimte te geven.
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3. Kwantitatieve analyse:
resultaten in cijfers
3.1

Aantal inzendingen

In 2017 zijn er 488 inzendingen. Dat is ongeveer
vergelijkbaar met vorig jaar. Toen zijn 511 ideeën
en initiatieven ingediend. Er is samengewerkt
met andere verzamelplekken, zoals Voor de
Wereld van Morgen, het platform van de ASN

3.2 Wie doen er mee?
Net zoals vorig jaar is het grootste deel van de
inzendingen gedaan door bedrijven (47%). De
helft van deze inzendingen komt van sociaal
ondernemingen, ondernemingen waarvan
de maatschappelijke impact voorop staat.
Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Ideëel en
maatschappelijk ondernemerschap wordt
steeds meer de standaard voor op het oplossen
van duurzaamheidsvraagstukken.
De scheidslijn tussen bedrijf, sociale
onderneming en maatschappelijke organisatie
vervaagt. Dat is wellicht een van de redenen
waarom dit jaar relatief veel inzendingen van
maatschappelijke organisaties komen. Dit jaar is
8

Bank, MAEX en de Duurzame Jonge 100. Ongeveer
de helft van alle inzendingen is afkomstig van
de twee laatst genoemde platforms. In bijlage 1
staan alle geaccepteerde inzendingen.i
i
De organisatie van Duurzame Dinsdag selecteert bij indienen.
Inzendingen die niet passen bij het concept of dubbel zijn worden niet
toegelaten.

namelijk 26% van de inzendingen gedaan door een
maatschappelijke organisatie; tegenover 9% vorig
jaar. Maatschappelijke organisaties vertonen
een overlap met sociale ondernemingen. Aan de
andere kant groeperen ook burgers zich rond
maatschappelijk initiatief buiten de kaders van
de traditionele maatschappelijke verbanden.
Zij noemen zich dan vaak een maatschappelijke
organisatie, terwijl er niet altijd sprake is van een
officiële stichting of vereniging. Steeds vaker
verzakelijken deze samenwerkingsverbanden
in een later stadium (zie kader) of zoeken naar
nieuwe vormen om zich te manifesteren.
Het aantal inzendingen van individuele burgers
daalt al enkele jaren gestaag. In 2017 kwam 27%
van de inzendingen van individuele burgers;

in 2016 was dat 38%.Wellicht komt dat omdat
burgers zich gemakkelijker weten te organiseren.
Van alle inzenders is 8% jonger dan 25 jaar
en/of student. Ook hier zien we dat grenzen
vervagen. Veel jonge inzenders zijn óók (sociaal)
ondernemer.

Verzakelijking van
burgerinitiatieven
Burger initiatieven in Nederland zijn op zoek naar een zakelijke basis. Dat blijkt uit een rondgang die
P+ deed bij organisaties die burgers ondersteunen. Buurtgemeenschappen hebben vaker de vorm van
een sociale onderneming dan van een vrijwilligersnetwerk. Kennisprogramma Duurzaam Door en
Stichting Doen bevestigen deze ontwikkeling. Een ondernemende insteek maakt het initiatieven beter
mogelijk om impact en continuïteit te realiseren. Zeker bij dit soort initiatieven luistert de balans tussen
vrijwillig werk en betaald werk nauw. Dat vraagt om goed kloppende, hybride businessmodellen. (P+
special, april 2017)

3.3 Ideeën en initiatieven
Vorig jaar zagen we al een duidelijke toename van
het aandeel concrete initiatieven (ten opzichte
van ideeën) in de koffer van Duurzame Dinsdag.
Dat heeft zich dit jaar verder doorgezet. Van alle
inzenders geeft 90% aan dat het om een concreet
eigen initiatief gaat. Dat zijn 441 initiatieven.
Ook al was het totaal aantal inzendingen minder
hoog dan vorig jaar, feit is dat er nu meer concrete

initiatieven in de Koffer zitten dan in 2016 (toen
namelijk 421). Het grote aandeel inzendingen
via De Duurzame Jonge 100 en MAEX heeft hier
waarschijnlijk ook invloed op.
Bij 10% van de inzendingen gaat het om ideeën.
Het zijn als het ware “tips” vanuit de samenleving
waarvan mensen vinden dat anderen het zouden
moeten oppakken. Daar zitten waardevolle
suggesties tussen, zoals hergebruik van tropisch
hardhout en pellets gemaakt van herfstblad.
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HERGEBRUIK TROPISCH
HARDHOUT

PELLETS (KORRELS VOOR PELLET
KACHELS) GEMAAKT VAN
HERFSTBLAD

E

“ r worden veel nieuwe bruggen
gebouwd van nieuw azobe hout. De
provincie Friesland gebruikt staal voor
remmingwerken en damwanden. In
de bestekken staat dat de vrijkomende
hardhouten palen toekomen aan de
provincie. In plaats van deze weg te gooien,
zoals nu gebeurt, zouden ze heel goed
omgekeerd geplaatst kunnen worden. De
palen zijn verrot op de waterlijn, maar het
deel dat onder water zat, is als nieuw. Bij
hergebruik is de levensduur dertig jaar”
(nr. 466).

N

“ ederland heeft meer dan 250.000
ton bladafval. In de Benelux, Engeland,
Frankrijk en Duitsland samen gaat
het om meer dan 25.000.000 ton.
De energiewaarde van bladpellets is
nagenoeg gelijk aan die van houtpellets, zo
wijst onderzoek van de Hanzehogeschool
Groningen uit. In 2016 is er 16,4 miljoen
ton houtpellets ingevoerd met vervuilende
zeeschepen. Miljoenen bomen worden
hiervoor omgekapt. Pellets van bladafval
kunnen uitstekend als bijstook in centrales
worden gebruikt” (nr. 118).

In welk stadium bevinden de
initiatieven zich?
Verreweg de meeste initiatieven (n=441) zijn op
het moment van inzenden in uitvoering (72%).
Dat betekent dat ze zijn gestart of bezig zijn met
de groei en opschaling. Dat is meer dan vorig
jaar. Toen bevond 53% van de inzendingen zich
in de uitvoeringsfase.
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De overige initiatieven bevinden zich in de
startfase: 11% is op het moment van indienen
nog een idee waarmee de inzender zelf aan de
slag gaat, 6% heeft een ondernemingsplan klaar
liggen, maar zoekt bijvoorbeeld nog partners of
startkapitaal, en 11% is net gestart.

3.4 Lokaal, regionaal of landelijk
bereik
Vorig jaar zagen we een toename van het aandeel
initiatieven met een lokaal bereik. Deze groei
van lokale initiatieven heeft zich doorgezet. Van
alle inzendingen in 2017 heeft 28% een lokale
schaal. Dat was in 2016, 12%.

Business cases van de wijk
Naar het idee van Nederland Zorgt voor
Elkaar – een samenwerkingsverband van
lokale zorg coöperaties –ligt de toekomst
bij de ‘business case van de wijk’. Mensen
maken hun wijk sterker door in de wijk
te produceren (voedsel, energie, afval
upcycling, etc.), in plaats van producten
en diensten van ver te halen. Elementair
voor de business case van de wijk is de
versterking van initiatieven onderling.
Denk aan een voedselinitiatief dat
samenwerkt met een zorginitiatief en
een vervoersinitiatief. De business cases
zorgen bovendien voor werkgelegenheid
voor groepen die deze in reguliere
bedrijven vaak niet vinden. Deze
meervoudige of integrale business cases
voegen veel waarde toe, op een relatief
veel efficiëntere en goedkopere manier,
dan wanneer dat sectoraal ‘van buitenaf’
geregeld zou moeten worden. (Jurgen
van der Heijden AT Osborne)

Ook heeft de groei van het aantal inzendingen
met een internationaal bereik verder doorgezet,
zij het wat bescheidener. In 2017 gaat het om 10%
van alle inzendingen. In 2016 was dat nog 7%.
Het aandeel inzendingen met een landelijk
bereik is beduidend lager dan vorige jaren.
In 2017 gaat het om iets meer dan de helft van
alle inzendingen (56%), in 2016 was dat nog
driekwart. Dit zou de trend kunnen illustreren
van ‘meer lokaal zelf doen’.
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3.5 Ondersteuningsbehoefte
Van alle inzendingen heeft 76% baat bij een
zekere vorm van ondersteuning. Een duidelijk
hoger aandeel dan vorige jaren (in 2016 en 2015
was dat respectievelijk 56% en 50%).
De vormen van ondersteuning waaraan
behoefte is, zijn vergelijkbaar met vorig jaar.
Met uitzondering van het aandeel mensen dat
aangeeft contact te wensen met de overheid of
een andere organisatie, dat is gedaald (is nu 32%,
was in 2016 zo’n 60%, maar in 2015 eveneens
32%.) Een duidelijke verklaring voor de piek in
2016 zien wij niet. Het aandeel initiatieven dat
zegt “iets anders” nodig te hebben is gestegen:
van bijna 30% in 2016 en 2015, naar 40% in 2017.
Dat betreft van alles: technische specialisten,
retail experts, juristen, geologen, marketeers. Je
kunt stellen dat initiatieven een grote behoefte
hebben aan kennis en expertise. Relatief vaak
wordt gevraagd om media aandacht, om de
zichtbaarheid van de initiatieven te vergroten.
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Financiering is net zoals vorig jaar, verreweg de
meest voorkomende behoefte. Het blijkt voor
veel maatschappelijke initiatieven en startup
ondernemingen nog steeds ingewikkeld om
aan financiering te komen. Vooral omdat veel
initiatieven niet alleen economische waarde
creëren, maar ook een scala aan andere waarden
die moeilijk naar geld te vertalen zijn. Terwijl
klassieke financieringsmodellen nog vaak
gekoppeld zijn aan ‘sectoraal beleid’. Het gaat dus
niet alleen om het feit dat er weinig of geen geld
is voor deze groep ondernemingen, maar ook
om het feit dat de business cases niet in de hokjes
passen, of de financiers te sectoraal werken. Ook
de lange aanlooptijden van sociaal ondernemers
zijn een belemmering. Financiers houden van
‘nieuw’, maar na enkele jaren is het nieuwe eraf,
hoe innovatief het initiatief dan ook nog kan zijn.
Dit blijft een punt van aandacht. Overigens is het
zo dat veel maatschappelijk initiatief en sociaal
ondernemers aan crowdfunding doen. Deze
financieringswijze past goed bij het karakter van
initiatieven, ook omdat het de gemeenschap
nog weer verder versterkt (zie kader).

Crowdfunding in Nederland
In de eerste helft van 2017 is in Nederland 99,4 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. Dat
is weer een groei ten opzichte van 2016. Toen werd in het eerste half jaar via crowdfunding
86 miljoen euro bijeengebracht, en in het tweede half jaar 84 miljoen. Van de crowdfunding
markt heeft 75% de vorm lening; bij ruim 14% gaat het om donaties en rewards. Het gemiddelde
bedrag per project bedraagt 43.000 euro. Overigens liggen de gemiddelde bedragen voor
creatieve en maatschappelijke projecten lager: respectievelijk 14.000 en 8.500 per project.
Daar gaat het ook bijna altijd om donaties, al dan niet met beloningen in natura. Juist voor dit
type projecten speelt ook dat crowdfunding niet alleen bijdraagt aan het financieren, maar
ook het draagvlak versterkt. Van alle 2.335 projecten die in het eerste half jaar van 2017 zijn
gecrowdfund betreft 40% een maatschappelijk initiatief. (Douw en Koren, juli 2017)

Startups en investeringskapitaal
In Nederland is het aandeel durfinvesteringen relatief klein. Twee nieuwe investeringsfondsen
gaan daarom inzetten op veelbelovende startups. Innovation Industries investeert de
komende 10 jaar 75 miljoen euro. Het fonds is in juni 2017 gestart, en onder de investeerders
bevinden zich de technische universiteiten van Twente en Wageningen. In februari van dit jaar
kondigde de Nederlandse overheid INVEST-NL aan, ook voor startups. Beide fondsen kijken
naar technologie ondernemingen met sociaal-maatschappelijke impact (Trouw 20 juni 2017).
Interessant zijn ook investeringsfondsen voor en door studenten, zoals het Dutch Student
Investment Fund en het recent opgerichte Amsterdam Investment Fund. De totale potten zijn
wellicht niet zo groot. Maar de gedachte er achter is dat studenten, die in de haarvaten zitten
van de studentenwereld interessante bedrijven eerder spotten dan dat gangbare investeerders
dat doen. Tenslotte zijn miljardenbedrijven als Facebook, Thuisbezorgd.nl en booking.com
ook ooit gestart door studenten. (Sprout, april 2017)
Naast investeringsfondsen is er in Nederland ook een palet aan inhoudelijke
ondersteuningsmogelijkheden voor startups. Er zijn diverse hubs en programma’s om start
ups te begeleiden. Zo is er speciaal voor start ups in de circulaire economie, met steun vanuit
de rijksoverheid, de CE Booster opgezet. Programma gericht op start ups die werken aan de
circulaire economie.
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4 Thema’s:
Wat zit er in de Koffer van
Duurzame Dinsdag
Inzendingen zijn bijna zonder uitzondering
integraal duurzaam. Dat betekent dat ze op
meerdere thema’s bijdragen aan duurzame
en maatschappelijke ontwikkeling. Bijna twee
derde van alle inzendingen (64%) draagt bij
aan een reductie van CO2, en heeft dus een
positieve impact op klimaatdoelstellingen.
Dat is beduidend meer dan voorgaande jaren.
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Circulaire economie is ook een sterke stijger:
33% dit jaar, ten opzichte van 22% in 2016. Dit
jaar hebben we voor het eerst “energie-transitie”
apart gescoord; 28% van de inzendingen draagt
daaraan bij. Onderdeel daarvan is het opwekken
van duurzame energie. Dit had dit jaar een
minder groot aandeel.

Technische oplossingen
Er zijn verschillende manieren waarop
initiatieven werken aan hun inhoudelijke doel.
Net zoals vorig jaar heeft een derde deel van de
inzendingen een technische oplossing voor een
duurzaamheidsvraagstuk ontwikkeld. Techniek

is toepasbaar op bijna alle thema’s. Het gaat
zowel om technieken om processen efficiënter
te laten verlopen, maar ook om technologie om
radicaal anders te gaan werken, zoals Reflow (zie
kader).

REFLOW

R

“ eflow heeft een technologie ontwikkeld waarmee makers uit lokale plastic afvalstromen
industriële kwaliteit 3D print filament kunnen creëren. Het bijzondere van Reflow is dat het
bouwt aan een internationaal netwerk van makers om de volgende industriële revolutie (3D
printen) vanaf de start duurzaam te kunnen maken. 3D print technologie beperkt zich nu nog
erg tot de ‘Westerse Wereld’ terwijl het juist de grootste problemen kan oplossen in landen
waar de productie en transport infrastructuur slecht ontwikkeld zijn. Reflow zet lokale
productie van gerecycled filament op en start en ondersteunt lokale bedrijven die met 3D
printen de eigen economie aan het hervormen zijn.” (nr. 426).

Sociale innovatie

Bewustwording

Veel duurzame initiatieven laten sociale innovatie
zien, dit jaar 29%. Dat wil zeggen dat de wijze van
organiseren en samenwerken wezenlijk anders
is dan we kennen. Om die reden is het vaak ook
moeilijk kort te beschrijven. De businessplannen
zijn gelaagd. Er zijn vaak toegevoegde waarden
die moeilijk in geld zijn uit te drukken. Deze
waarden zijn divers (bijvoorbeeld meer sociale
samenhang én gezondheid én biodiversiteit
én groen). De concepten hebben langere
aanlooptijd en vragen om meer terugverdientijd.
Vooral ondersteuning met financiële expertise
in de beginfase is vaak nodig. Voorbeeld
van een meervoudige business case is de
Fruitmotor. De missie van de Fruitmotor is het
verduurzamen van de fruitteelt in de Betuwe.
Doordat de fruitprijs onder druk staat, kunnen
telers slechts overleven door schaalvergroting.
De Fruitmotor vernieuwt de keten door deze
op een andere manier te organiseren. De
Fruitmotor maakt onder meer van restfruit, dat
eerst werd afgevoerd, cider. Van die geldstroom
kunnen de telers bloemenranden aanleggen
en aan bodemverbetering doen. Goed voor de
biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het
gebied. Er wordt gewerkt aan lokale afzetmarkt,
waardoor de lokale economie wordt versterkt
en het fruit en de cider minder ver hoeven te
reizen. De Fruitmotor wil een coöperatieve
keten, en een eerlijke prijs, waardoor er weer
ruimte komt om te investeren in bodem, water
en biodiversiteit.

Een substantieel deel, ook ongeveer een derde
deel van alle inzenders, gaat over bewustwording
(26%) en onderwijs (6%). Bewustwording krijgt
steeds meer een nieuwe jas: door mensen op
een originele manier wakker te schudden en
mee te nemen. Hemelswater bier bijvoorbeeld,
maakt mensen bewust van klimaatverandering
en gebruikt van regenwater gemaakt bier
om hierover in gesprek te gaan. Of de Edible
GreenSpoon: eetbaar bestek om in cafetaria’s
en universiteitsrestaurants Plastic Soup
bespreekbaar te maken. En de Plastic Madonna:
een 12 meter groot beeld dat met een 3D printer
gemaakt gaat worden. Basis van het beeld
wordt zwerfafval dat door zeker 10.000 mensen
bijeengeraapt is. Het beeld gaat rondreizen als
symbool dat iedereen wat kan doen. Door een
dagelijkse actie (zoals zwerfafval opruimen) kun
je een positieve bijdrage leveren aan de wereld.
De kracht van dit soort bewustwording is groot,
omdat het ook mensen meeneemt die via
reguliere voorlichtingscampagnes moeilijker te
bereiken zijn. Het handelingsperspectief is fun.
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HEMELSWATER BIER

IKCIRCULEER

“ oor klimaatverandering regent het
steeds vaker en harder. Onze steden
kunnen het vele water niet verwerken.
Wij vangen regenwater op en maken hier
toffe producten van. Ons eerste product
is een bier: Hemelswater Code Blond. Dit
bier is een gespreksstarter over klimaat en
circulaire economie. We vatten het biertje
op om de gehele brouwerijwereld onder
de loep te nemen en circulair te maken.
We zijn van mening dat de duurzame
sector beter moet communiceren met
het publiek om grotere impact te maken.
Wij denken dat bier en regen de ideale
middelen zijn om dit te bereiken” (nr. 52).

“ kcircuLEER maakt de circulaire
economie zichtbaar en toegankelijk
voor vmbo-ers door vernieuwende
en innovatieve lesprogramma’s met
herkenbare producten, onderwerpen
en rolmodellen. Op het vmbo worden
de makers van de toekomst opgeleid.
IkCircuLEER nodigt hen uit om de
uitdagingen van de toekomst aan te gaan”
(nr. 123).

D

I

4.1 Klimaat
Bijna twee derde deel van de inzendingen heeft
een bijdrage aan klimaatdoelstellingen (64%).
Dat gebeurt op verschillende manieren. In die
zin is klimaat een overkoepelend thema. Het
gaat bijvoorbeeld om initiatieven op het gebied
van energie opwekken, energie besparen,
circulaire economie, duurzaam bouwen en
mobiliteit. Hieronder is een aantal van deze veel
voorkomende thema’s verder toegelicht.

4.2 Circulaire economie
Van afval naar grondstof
Het aandeel inzendingen dat een bijdrage
levert aan de circulaire economie is dit jaar
voor de tweede keer beschouwd en het aandeel
groeit. Bij de meeste inzendingen gaat het om
het opwaarderen van afval naar grondstof.
Ondernemers maken nieuwe producten van
alle mogelijke rest- en afvalstromen, ook urban
mining wordt genoemd. Het gaat zowel om
eindproducten (bijvoorbeeld kleding, tassen,
haken om fietstassen aan te
bevestigen,
tandenborstels, meubels) als producten die
verder verwerkt kunnen worden (bijvoorbeeld
in autobanden, coatings en materialen voor de
bouw).
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BLACK BEAR CARBON

B

“ lack Bear Carbon haalt hoogwaardig
carbon black uit end-of-life autobanden.
Het zwarte poeder wordt als ingrediënt
gebruikt voor het maken van autobanden,
rubber, coatings en inkt. Het traditionele
productieproces van de koolstof, waarbij
aardolie gedeeltelijk verbrand wordt, is
energie-intensief en vervuilend. Doordat
Black Bear het zwartsel terugwint,
bespaart de fabriek jaarlijks ruim 20.000
ton CO2. En dat levert ook nog energie op.
Omdat carbon black ook weer oneindig
in banden toegepast kan worden zonder
kwaliteit te verliezen draagt dit bij aan de
circulaire economie” (nr. 80).
Ook het aandeel biobased initiatieven, waarbij
natuurlijke grondstoffen gebruikt worden,
groeit.
Denk bijvoorbeeld aan Be-O, herbruikbare
drinkflesjes, gemaakt van reststromen van
suikerriet, of het parfum RUIK, geheel gemaakt
van plantaardig restafval als sinaasappelschillen.
Opvallend is dat diverse (sociaal) ondernemers
rest- en afval producten omvormen tot
designproducten. Dit is conform de ontwikkeling

die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
signaleert in haar monitor biobased economy in
Nederland. In 2016 telde Nederland ruim 1100
biobased ondernemingen. Dat is een groei van
17% in vergelijking met het jaar daarvoor (bron:
duurzaam bedrijfsleven, 4 juli 2017).

Het sluiten van de ketens
Er zijn ook inzendingen die op een andere
manier een bijdrage leveren aan een circulaire
economie. Niet zozeer door het maken van
een product, maar door het sluitend maken
van ketens. Closing the Loop en de Fair Gold
Foundation doen dat beiden in de goudindustrie. Zij recyclen e-waste uit afgedankte
mobiele telefoons. Zij werken niet alleen aan het
recyclen van goud, maar zorgen er –met lokale

partners- ook voor dat dit veilig gebeurt, met zo
min mogelijk schade voor mens en milieu (zie
kader). Een deel van de inkomsten gebruikt de
Fair Gold Foundation voor het herbebossen van
een stuk –door de goudmijnbouw aangetastoerwoud in het Peruaanse Amazonegebied.
Ook in de mode-industrie is er aandacht voor
het sluiten van de ketens en een roep om
transparantie. Net zoals vorig jaar zien we een
aantal inzendingen die daarop betrekking
hebben. We are Kal bijvoorbeeld heeft een
eigen volledig duurzame en transparante
productieketen voor kleding en tapijten opgezet
(zie kader). Afriek doet iets soortgelijks in Afrika.
De missie van OCA is een groeiende biologische
katoensector en werkt daarbij samen met
bedrijven als H&M en C&A.

Ketenbenadering in de
goud-industrie
Wereldwijd komt er jaarlijks 4300 ton goud op de markt, waarvan 66% nieuw gewonnen goud
en 34% gerecycled. In Nederland gebruiken we daarvan jaarlijks 2 ton goud: voor elektronica,
sieraden en munten. Mensenrechten, milieu en gezondheid worden –door het ontbreken van
wet- en regelgeving- in de goudsector vaak geschonden. Voor het verantwoord winnen en
recyclen is op 19 juni 2017 door een aantal ketenpartners uit de goudsector een convenant
ondertekend. Het nieuwe convenant wil transparantie scheppen in de herkomst van het goud
en daarmee een verbetering bewerkstelligen wat betreft mensenrechten en milieu in de keten
(Trouw, 20 juni 2017).
Recyclen van goud loont. In een ton elektronisch afval zit meer goud dan in een ton gouderts!
(nr. 154 Fair Gold Foundation). Initiatieven zoals Fair Gold Foundation, Closing the Loop, maar
ook Fairphone (die laatste zit niet in de Koffer) zijn voorlopers die grote bedrijven als Apple
willen laten zien, dat het anders kan.

ZEEBOERDERIJ IJMOND

WE ARE KAL

“ ee Boerderij IJmond zet zich in voor
een schonere zeehaven door onderzoek
te doen naar de filterende werking van
kleinschalige zeewierkweek in de zeehaven
van IJmuiden. De doelstelling is om CO2,
fijnstof, NOx, nutriënten, chloride en
andere opgeloste stoffen uit het water
te filteren, de circulaire economie te
stimuleren en duurzame bewustwording
te vergroten. Dit doet de Zeeboerderij door
het aanbieden van workshops en lezingen
en door het starten van onderzoeken naar
bijvoorbeeld bio plastic uit zeewier” (nr.
151).

“ et is ons gelukt om op een transparante
wijze duurzame kleding en andere
producten zoals sjaals en tapijten te
produceren in India. Hiervoor hebben we
eigen productie ketens opgezet, startend
bij de ruwe grondstof (wol/zijde) tot en
met het eind product. Alles wordt zonder
chemicaliën en volledig met de hand
gesponnen, natuurlijk geverfd en geweven
in India en in Duitsland genaaid. We
kennen de naam en achtergrond van ieder
teamlid: van herder, spinner, breister,
wever/weefster tot naaister” (nr. 176).
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Vraag en aanbod geleiden

Plastic bewustzijn

Diverse webshops en platforms scheppen
transparantie in de circulaire wereld. Er is een
toename te zien van zowel B2B platforms, als
van websites die het consumenten inzichtelijk
maken waar circulaire producten te koop zijn.
Terracaza brengt bijvoorbeeld vraag naar en het
aanbod van grondstoffen in de grond-, weg- en
waterbouw-sector bij elkaar. Excess Materials
Exchange is een B2B platform waar bedrijven
overtollige materialen kunnen uitruilen.
BiomassaDZH, maakt reststromen van biomassa
en etenswaren (voor de horeca) inzichtelijk.
Het platform Groen Geld brengt aanbieders in
kaart en maakt daardoor duurzaam inkopen
voor bedrijven en organisaties makkelijker.
Looped Goods richt zich zowel op bedrijven
als consumenten. Alle producten in deze
webshop zijn van Nederlandse of Europese
ondernemingen met een circulair concept.

Dit jaar valt op dat 10% van alle inzendingen over
plastic gaat, in allerlei verschillende vormen.
Het gaat om het ontwikkelen van alternatieven
in de plasticketen (bio plastic, eetbaar bestek),
maar ook om initiatieven die ervoor zorgen
dat plastic niet in zee belandt, zoals de Great
Bubble Barrier. Dit is een bewezen technologie
die vissen en schepen de vrije ruimte laat, maar
plastic uit rivieren en kanalen oppikt voordat het
de zee bereikt. Ook zijn er diverse inspirerende
initiatieven ingediend die mensen uitnodigen
mee te doen aan het opruimen van zwerfafval,
zoals Verlos de Zee.

VERLOS DE ZEE

A

De vraag en aanbod platforms doen nog iets
bijzonders. Zij helpen mensen meer circulair
te denken. Tweede hands kopen, was lang
‘niet gewoon’. Het had een negatief imago.
Het werd geassocieerd met armoede en
schaarste. Maar deze facilitators helpen ons
om anders tegen ruilen en delen aan te kijken.
Bijvoorbeeld de ruilboxen met kinderkleding
van KrijgdeKleertjes hebben extra waarde
juist omdat ze met liefde zijn gedragen en met
liefde zijn ingepakt met een briefje erbij voor
de volgende gebruiker. Ze helpen ons meer
circulair te denken en handelen. Dit is van grote
waarde. Als we deze waarde zouden vergoeden,
zouden deze platforms een betere business case
hebben.

“ ls jutter verzamelde ik een berg
plastic bij elkaar en ik zette er een bordje
bij met de uitnodiging Doe mee, verlos
de zee!”. Aan de oproep werd gehoor
gegeven. Niet veel later spoelde een bak
aan. Hierop is het bordje met de slogan
bevestigd: De jutbak is geboren! Doe
mee, verlos de zee! Het is uitgegroeid tot
het grootse strandschoonmaak-initiatief
van Nederland, zowel wat betreft het
aantal vrijwilligers als de hoeveelheid
opgehaald plastic. In samenwerking
met kust beherende instanties zijn bij
veel strandopgangen houten jutbakken
geplaatst. En waar nog geen jutbakken
staan, stimuleren we mensen ze te maken.
Een stappenplan staat op de website” (nr.
140).

KRIJGDEKLEERTJES

PRECIOUS PLASTIC

“ inderen worden snel groot, maar hun
kleertjes niet! Via KrijgdeKleertjes ruilen
ouders kleding en kinderspullen zoals
speelgoed, boekjes en zelfs kinderwagens.
Dat kan online door pakketten met
spullen via de website krijgdekleertjes.
nl aan elkaar door te geven. Maar ook
offline bij ‘ruilpunten’ in het hele land.
Het ruilen gebeurt tijdens een ruilochtend
of - middag. Dit is duurzaam en daarnaast
zorgen de ruilsessies ervoor dat mensen
in de wijk elkaar leren kennen. Met 5.000
leden is KrijgdeKleertjes uitgegroeid
tot een landelijk netwerk van ruilers en
vrijwilligers, die zorgen voor een lokale
cyclus van hergebruik” (nr. 441).

“ recious Plastic is een machine waarmee
iedereen thuis plastic kan recyclen. Het
apparaat brengt plastic terug tot een
grondstof waarmee je zelf eenvoudig
een nieuw product kunt maken, zoals
een vaas of een schaal. Of je kunt de
grondstof gebruiken om 3D te printen.
Alle informatie voor het bouwen van de
machine is gratis te downloaden van de
site. Filmpjes met uitleg staan online “ (nr.
221).
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4.3 Energietransitie
POWERNEST

De energietransitie krijgt versnelling vanuit de
samenleving, ongeveer 28% van alle inzendingen
draagt hier aan bij. Het gaat om verschillende
aspecten, zoals energieopwekking, opslag,
besparing en duurzaam bouwen. Wat dit jaar
opvalt is het grote aantal initiatieven dat ervoor
zorgt dat anderen energie kunnen opwekken of
besparen: de mogelijk-makers.

P

“ owerNEST is een module die
energie opwekt uit wind en zon door
een
geïntegreerde,
architectonisch
aantrekkelijke oplossing voor op platte
daken van hoogbouw. Het wekt minstens
3 keer meer energie op dan zonnepanelen,
en kan een gebouw van 10 verdiepingen
volledig energieneutraal (NOM) maken.
De technologie is getest en gevalideerd
door een pilot in de Eemshaven. We
hebben politieke steun nodig voor snellere
implementatie. Er staan veel regels in de
weg om de benodigde snelle stappen te
kunnen maken” (nr. 079).

Energie opwekken en opslaan
Het aantal burger-energiecoöperaties groeit
snel. Meestal gaat het dan om zon en wind.
Maar Duurzame Dinsdag staat ook bekend
om een rijke verzameling aan ideeën en
initiatieven voor het opwekken van energie
op andere manieren. Dit jaar is het aandeel
iets minder dan voorgaande jaren, maar niet
minder origineel. Zoals energieopwekking door
gebruikmaking van de neergaande beweging
van een lift, magnetische energie, spoelen in
het wegdek, energie opwekkende tegels en
ramen, tweezijdige zonnepanelen op kassen, die
zowel energie opwekken van de zon, als van het
lamplicht, pellets (brandstofkorrels) gemaakt
van herfstblad en benutting van lage warmte.
Lage warmte is warmte die nu ‘verloren’ gaat
of gedumpt wordt door bedrijven (kassen,
datacenters, industrieën). Het is belangrijk om
deze vormen goed te beschouwen. Nerdalize
bijvoorbeeld zet de warmte van computer
servers om in warm water wat wordt opgeslagen
in boilers. Dat voorkomt verspilling aan
elektriciteit voor het koelen van servers én
het bespaart gasverbruik. Eind juni werd het
crowdfundproject van deze Delftse startup
succesvol afgesloten met een totale investering
van 750.000 euro (crowdfundingplatform
Symbid, juli 2017). Ze wisten daarmee zelfs de
aandacht van Silicon Valley te trekken.

De mogelijk-makers en ondersteuners
De energietransitie is business geworden.
Er is een opvallend aantal ondernemers dat
specifieke doelgroepen van energieadvies
voorziet. Deze mogelijk-makers versnellen
de energietransitie. Hetzelfde gebeurt in de
circulaire economie. Een selectie van mogelijkmakers in de energiesector:
•
•
•
•
•
•
•

STOREDENERGY
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“ toredEnergy gaat over duurzame
energieopslag: van Powerwall, tot
buurtbatterij, tot containergrote systemen
voor voetbalstadions. Met zonnepanelen
bespaart een gemiddelde Nederlandse
woning 35% op elektriciteitsverbruik.
Met een energieopslagsysteem daarbij
gaat de besparing naar 65%. Met
energieopslag zet je dus de grootste stap
naar energieonafhankelijkheid” (nr. 399).

Lens BV ondersteunt woningcorporaties bij
toepassing van zonnepanelen;
Energiebespaarders.nl ondersteunt
particuliere huizenbezitters bij
verduurzaming;
Slim Opgewekt ondersteunt scholen bij
zonnepanelen;
Sportief Opgewekt ondersteunt
sportaccommodaties bij verduurzaming;
Enie ondersteunt particulieren bij het
starten van lokale energie coöperaties;
Dakrendement ondersteunt bedrijven bij
de aanleg zonnepanelen of verhuur van hun
daken;
Withthegrid maakt sensoren en algoritmes
voor netbeheerders.

Het valt overigens niet mee om als mogelijkmaker je business cases sluitend te krijgen.
Ondanks het feit dat er valt te verdienen aan
besparen en opwekken, de marges zijn klein. De
duurzaamheidsimpact van de mogelijk-makers
is groot. Zij dragen substantieel bij aan de
opschaling van de beweging. En vooral, en dat
is wellicht nog wel het meest waardevol, aan de
houding- en gedragsverandering van mensen.
Het is een punt van aandacht voor onder meer
de overheid, om deze ondernemers meer wind
in de zeilen te geven.
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Duurzaam bouwen en
verduurzaming bestaande bouw

REGEN VILLAGES

R

Veel rendement wordt behaald in nieuwe
bouwconcepten. Dan gaat het om onderdelen
van bebouwing, zoals prefab kapconstructies
met geïntegreerde zonnepanelen, maar ook
om energie-neutrale huizen en wijken. Hier
zitten bijzondere opdrachtgevers tussen,
zoals alle bewoners van de Roggeveenstraat
in Den Haag, die zich hebben verenigd in een
coöperatie. Zij hebben hun straat gekocht van de
woningcorporatie om deze als straatbewoners
samen te verduurzamen. Zo kunnen zij
betaalbaar en duurzaam blijven wonen.
Echte versnelling zit in de verschillende integraal
duurzaam ontworpen nieuwe woonwijken,
op diverse plekken in het land, die meestal
in collectief particulier opdrachtgeverschap
energieneutraal worden gebouwd.

“ eGen Villages (Tech-Integrated and
Regenerative Residential Real Estate
Development) is een nieuwe generatie
vastgoedbedrijf. In de dorpen die we
gaan bouwen is de output van het ene
systeem de input van het andere systeem.
We willen de ontwikkeling van off-grid
wonen stimuleren zodat families over de
hele wereld zelfredzaam kunnen worden.
Wij willen het makkelijker maken om voor
een duurzame en toegankelijke levensstijl
te kiezen. De pilot is van start in Almere
met 25 huizen” (nr. 165).

MOTOWN MOVEMENT

“ n Vitro Me is een project over het
opkweken van kweekvlees op je lichaam,
vanuit je eigen stamcellen, in een soort
van bioreactor-amulet dat verbonden
is met je vasculaire systeem. Als mensen
per se vlees willen blijven eten en andere
niet duurzame producten, hoe ver zijn ze
dan zelf bereid te gaan? Edible Growth
is een project over het gebruik van 3D
printers om eetbare ecosysteempjes te
creëren in plaats van gekke koekvormpjes
zoals nu gebeurt. Mijn missie was om een
manier te bedenken om de technologie
van printen te gebruiken om de natuur
te ondersteunen, gezond dynamische
voeding te produceren en tegelijkertijd de
voedselproductieketen te verkorten” (nr.
168).

CHLOÉ RUTZERVELD FOOD &
CONCEPT DESIGN

I

T

“ he Motown Movement is een stichting
van 10 TU Delft master studenten
van verschillende studies. Wij maken
duurzame bouwprincipes bereikbaar voor
iedereen. We ontwikkelen een low-budget
en do-it-yourself methode voor het
transformeren van een vervallen woning
naar een zelfvoorzienend huis. Een jaar
geleden hebben wij een huis gekocht in
Detroit en samenwerkingen opgezet met
lokale partijen die diepgeworteld zijn in de
community. Met grote partijen aan boord
als de TU Delft, Heijmans, Mecanoo, Evides
en Philips hebben wij inmiddels al 130.000
euro opgehaald” (nr. 216).

4.4 Voedsel
Het aandeel voedselinitiatieven is dit jaar 19%
en daarmee licht gegroeid ten opzichte van
voorgaande jaren. Het volgende valt op:
Vegetarisch, duurzaam en minder vlees: op weg
naar een nieuwe standaard
Veel initiatieven hebben als missie om van
vegetarisch of veganistisch eten de nieuwe
standaard te maken, of op z’n minst mensen
te stimuleren minder vlees te eten. Deze
ontwikkeling zagen we vorig jaar ook en zien we
dit jaar weer. De manier waarop inzenders
20

die missie invulling geven, verschilt sterk.
Door actieve programma’s als de Veggie
Challenge, door confrontatie (zie kader) en
via voorlichting. Het initiatief DuKo helpt
studenten die net op kamers zijn en nog geen
eigen vast consumentenpatroon hebben,
met kortingsacties. Daarmee kunnen zij een
duurzaam eetpatroon opbouwen. Chef het
Samen leert kinderen (en ouders) samen al
vroeg duurzaam te koken met groenten, door
aanstekelijke filmpjes en workshops.

Andere producten eten
Een aantal inzendingen laat zien dat we andere
producten gaan eten dan het vertrouwde stukje
vlees en blokje kaas. Spireaux produceert
bijvoorbeeld verse Spirulina pasta, een zeer
duurzame en krachtige bron van eiwit waarmee
bestaande voedingsproducten kunnen worden
verrijkt. De Visstramien stimuleert ons de
bijvangst van vis te eten. En geheel vegetarische
kaas wordt gemaakt door Charly’s all is fair.

Anders en dichtbij produceren veranderingen in het voedselsysteem
Sommige initiatieven zijn gericht gestart
om de productie van voedsel drastisch te
hervormen. Van de Koe maakt Onkruidenboter
als manier om weidevogels in het boerenland
te beschermen. De Kipster staat vernieuwing
in de pluimveesector voor (zie kader). Het zijn
allemaal voorbeelden van een (meer) duurzame
vorm van agro. Dit geldt ook voor stadslandbouw
op daken, in leegstaande gebouwen, in parken
en op tijdelijk bestemde grond rond de steden.
Hoewel nog kleinschalig, de voorbeelden van
korte ketens dicht bij huis worden talrijker.

DE KEUKEN VAN
ONGEWENST DIER

W

“
ij zijn een signaalkeuken. We maken
een statement over de absurditeiten
van de vleesconsumptie en -productie.
Door verkoopbare en eetbare producten
te creëren samen met jagers, koks en
restauranthouders besteden we aandacht
aan maatschappelijk ongewenste dieren.
Dieren die als plaag worden ervaren, die
een gevaar zijn voor de maatschappij en/
of (economische) schade veroorzaken en
als zodanig worden afgevangen, bejaagd
of gedood. Dat vlees gebruiken we als
ingrediënt voor de producten. Door de
consumenten ook te informeren over het
waarom van het product, willen wij een
maatschappelijk statement maken” (nr.
156).

KIPSTER

D

“ e Kipster combineert boerenslimheid
met de nieuwste technologie. We hebben
een boerderij gebouwd waar: de kip
weer echt kip mag zijn in een voor haar
natuurlijke omgeving – waar we meer
energie opwekken dan we gebruiken
- fossiele brandstof niet meedoet - de
broertjes van de legkippen niet vergast
worden – waar het voer van afvalstromen
komt en niet van het land waar je ook
voedsel voor mensen kunt verbouwen de lucht schoner de boerderij verlaat dan
erin gaat – enzovoort “ (nr. 182).

Minder verspillen
De ‘ Tenminste Houdbaar Tot’- datum op
verpakking is voor veel mensen een bron van
ergernis. Mensen nemen deze datum als een
feit en daardoor wordt veel nog onbedorven
eten weggegooid. Er lijkt draagvlak te bestaan
voor het anders omgaan met deze markering
en bijvoorbeeld alleen een verpakkingsdatum te
noteren en de voedselindustrie te vrijwaren van
claims. Dit is al in ontwikkeling.
Maar er zijn ook andere initiatieven rond
verspilling zoals De Bakker aan Huis, die door
een slim brengsysteem, afgepaste hoeveelheden
brood aan huis brengt in. Ze bespaarden sinds
de start zo’n 100.000 broden.

Samen eten om te verbinden
Eten verbindt. Meer dan ooit vinden we
initiatieven over dit onderwerp in de
koffer. Een mooie illustratie van integrale
duurzaamheid. Aan tafel worden uitgenodigd:
nieuwkomers in Nederland, mensen met weinig
geld, buurtgenoten, ouderen, studenten en
eenzamen. Uiteraard is de maaltijd duurzaam en
meestal biologisch en uit eigen (dak)tuin of kas,
of gemaakt van spullen die anders weggegooid
zouden worden.
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4.5 Sociale Duurzaamheid
Dit jaar zitten er in de koffer beduidend meer
sociale innovatieve dan voorgaande jaren
(van 12% naar 24%). Misschien is het aantal
groeiende, of misschien hebben simpelweg
meer initiatieven Duurzame Dinsdag gevonden,
ingegeven door de Asito Sociale-innovatieprijs.
Sociale duurzaamheid is een verzamelbegrip.
Wij zien duurzame initiatieven die te maken
hebben met zorg voor hulpbehoevenden, en met
sociale cohesie: omzien naar elkaar, verkleinen
van tegenstellingen en (arbeids)participatie.

Initiatieven met een zorg-kant

mix van verschillende groepen, om onderlinge
verbinding te stimuleren.
Vooral rond nieuwkomers in Nederland is
een aantal initiatieven actief. New Dutch
Connections inspireert jonge mensen hun
dromen te realiseren en hun talenten in te zetten
in de maatschappij. Dit gebeurt onder meer in
de Toekomst Academies. Refugee Start Force is
een netwerk community waar mensen contact
kunnen leggen met Nederlandse vakgenoten,
organisaties en bedrijven. Door vroegtijdig
professionele netwerken te creëren, kunnen
nieuwkomers sneller integreren. Er zijn nu
meer dan 30.000 leden. Villa Vrede is een veilige
haven voor mensen zonder verblijfsvergunning.

Uiteraard zijn er ook dit jaar weer prachtige
voorbeelden van zorgboerderijen, die bijdragen
aan veel meer doelstellingen dan alleen zorg.
Opmerkelijk is het aantal initiatieven dat zich
richt op het welzijn van ouderen. Bijvoorbeeld
met het sensomotorisch beweeg-concept van
Wiltraco dat gebruik maakt van virtual reality
voor ouderen met dementie. Ook initiatieven
rond langer comfortabel thuis wonen van
ouderen vallen op. Een voorbeeld van een
technische oplossing is Gight, een gidslicht
van bed naar wc. Als de persoon onderweg
valt wordt dit doorgegeven. Ook initiatieven
die er voor zorgen dat voorzieningen die
verdwijnen uit de dorpen en wijken, weer naar
mensen toekomen, zijn vertegenwoordigd.
Niet alleen ouderen, maar ook initiatieven
gericht op jongeren hebben de aandacht.
Stichting Lotje biedt kortdurende noodhulp
aan kinderen tot 18 jaar in Den Haag. Dat kan
gaan om geld, hulpgoederen of anderszins.
Met het programma Veerkracht 010 wil Fynder
honderd kwetsbare Rotterdamse jongeren
blijvend versterken met mentale en fysieke
vaardigheden.

Sociale cohesie en het verkleinen van
tegenstellingen
Er zijn verschillende initiatieven gericht op het
voorkomen of verkleinen van tegenstellingen in
de samenleving. Initiatieven die ervoor zorgen
dat mensen uit verschillende ‘bubbels’ elkaar
ontmoeten en meer omzien naar elkaar. VoorUit
stimuleert dat naar Israëlisch voorbeeld.
Zij bieden woonruimte aan studenten in
Amsterdam, die zich 10 uur per week inzetten
voor de buurt. Ook Semcos is op deze leest
geschoeid. Hier krijgt leegstaand vastgoed
een nieuwe bestemming en wordt duurzaam
opgeknapt. De bewoners vormen een bewuste
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DARE TO BE GREY

D

“ are to be Grey is een organisatie
die is opgezet door studenten van de
Universiteit Utrecht. Zij proberen de
toenemende polarisatie in de samenleving
te bestrijden. Het maatschappelijke debat
verhardt. In ieder debat lijkt het alsof er
slechts twee kanten zijn, die de rest van de
samenleving in een “zwart” en “wit” kamp
indelen. Wij vinden dat er grote groepen
“grijze” mensen zijn die zich niet kunnen
identificeren met ofwel het “zwarte” ofwel
het “witte”. Dare to be Grey moedigt deze
mensen aan zich uit te spreken en biedt
hen daar een social media platform voor”
(nr. 089).

Arbeidsparticipatie: Meedoen aan
arbeid en samenleving

HAPPY TOSTI

M

Veel duurzame initiatieven werken met
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor
sommigen is het de directe missie. Vilt aan Zee
maakt prachtige duurzame wollen producten
met vrouwen in een beschermde omgeving.
Swinck webservices is een social enterprise en
online marketing bureau. De medewerkers
hebben autisme of een aanverwante beperking.
Deze vorm van sociale duurzaamheid is van
groot belang. Het is moeilijk voor veel mensen
om werk te vinden en te houden in reguliere
bedrijven. Deze sociale ondernemingen zetten
de mens centraal, in plaats van het product. Zij
passen het werk aan, aan de mensen waardoor
een product ontstaat, in plaats van andersom.

“ et Happy Tosti willen wij voor
iedereen met een arbeidsbeperking een
waardevolle en leuke werkplek creëren.
Wij maken de lekkerste (biologische)
tosti’s ter wereld door te focussen op de
kwaliteit van product en service waardoor
onze gasten terug blijven komen. Door
de commerciële horeca-aanpak te
combineren met de sociale betrokkenheid
verovert Happy Tosti de wereld. Wij
hebben op dit moment 3 vestigingen van
ons concept. Met het team Happy Tosti
hebben wij de afgelopen 2 jaar meer dan
35 arbeidsplekken gecreëerd voor mensen
met een arbeidsbeperking. Ons doel is om
de komende 5 jaar minimaal 500 nieuwe
arbeidsplekken te creëren! “ (nr. 228).

OMA’S UNITED

O

“ ma’s United gaat de eenzaamheid onder
ouderen tegen. Wij geloven in een wereld
waar ouderen niet achterblijven maar
mee doen in de maatschappij. Daarom
organiseren we creatieve en gezellige
middagen waar we mooie producten
maken. Voorbeelden zijn mooie linnen
tasjes, pollepels en spatels, bloempotten
of notitieboekjes. Om deze middagen te
financieren verkopen we de producten
in winkels, op markten en online. Onze
producten zijn zo duurzaam mogelijk
gemaakt, vaak op basis van gerecyclede
materialen. Achter elk product zit een
verhaal” (nr. 290).

4.6 Biodiversiteit

NATR

J

Ongeveer 1 op de 5 inzendingen heeft aandacht
voor groen, natuur en water. Niet altijd gaat het de
inzenders om sec de biodiversiteit te vergroten.
Vaak zijn gezamenlijke tuinen bijvoorbeeld ook
een middel voor ontmoeting. Of men wil de
gevolgen van de hevige neerslagpieken door
klimaatverandering kunnen opvangen, door
de inzet van meer groen. Speciale aandacht
verdienen de ecosysteemdiensten: een dienst
die door natuur en groen wordt geleverd, en
kan bijdragen aan het ver-waarden van natuur.
Ook viel dit jaar op dat er meerdere inzendingen
gaan over bijen: van ecologisch bermbeheer
tot de NATR: het verstrekken van biologisch
afbreekbare regenponcho’s met bloemenzaden.

“ aarlijks worden op festivals grote
hoeveelheden poncho’s uitgedeeld bij
regen, die vervolgens achter blijven. De
NATR is een volledig biologisch afbreekbare
poncho gemaakt van aardappelzetmeel,
dat gewonnen wordt uit een lokale
afvalstroom van aardappelschillen. De
NATR heeft een bijzondere toevoeging.
In elke NATR poncho zijn namelijk lokale,
wilde bloemzaden verwerkt, en deze
bloemzaden zijn geselecteerd met een
bijzonder doel voor ogen. Het zijn bloemen
die het herstel bevorderen van de lokale
bijenpopulatie. Oftewel, bijen redden met
poncho’s!” (nr. 503).
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Buurtmoestuinen, voedselbossen en –parken
zijn er in alle soorten en maten. Vaak combineren
ze meerdere functies: groen, recreatie, spelen,
voedsel verbouwen en/of dagbesteding. De
manieren waarop de organisatie rond deze
plekken vorm krijgt, verschilt. In veel gevallen
zijn het pure vrijwilligersinitiatieven. Maar er zijn
ook initiatieven die een verdienmodel hebben
gekoppeld aan hun tuin. Duidelijk is dat groen in
de stad zeer belangrijk gevonden wordt, en er is
een groeiende groep mensen die daar actief aan
bijdraagt of wil bijdragen. Vaak groot in omvang,
zoals de aanleg van grote parken en daktuinen.
Soms grote complexe projecten, georganiseerd
door burgers, die je eigenlijk van gemeenten
en projectontwikkelaars verwacht. Mooi
voorbeeld hiervan is het Deventer Stadsstrand.
De initiatiefnemers zijn in gesprek met onder
meer Gemeente Deventer, Rijkswaterstaat,
Waterschap Vallei & Veluwe, Provincie
Overijssel en Stichting IJssellandschap over de
haalbaarheid van hun plan. Via crowdfunding is
het bedrag bijeengebracht voor het onderzoek
en het aanvragen van de vergunningen.

STADSTRAND DEVENTER

H

“ et stadsstrand van Deventer moet een
fijne plek worden voor eten, drinken en
buitenrecreatie aan de Bolwerksplas, een
nieuw uitgegraven hank van de IJssel. Het
stadsstrand heeft veel aandacht voor
duurzaamheid, natuur en landschap. Het
concept is tijdelijk, mobiel en demontabel
en het horecagedeelte zal worden
opgebouwd uit modulaire units. Bijzonder
is dat het concept is bedacht en uitgewerkt
door bewoners. Ook de financiering is
deels door crowdfunding gerealiseerd.
Om het concept zo duurzaam mogelijk
te maken wordt onder meer nauw
samengewerkt met de Saxion Hogeschool.
” (nr. 269).

GEWILDGROEI

S

“ pontane vegetatie is hét stadsgroen van
de toekomt. Er worden enorme bedragen
besteed aan het verdelgen van spontane
vegetatie en tegelijkertijd aan het in
stand houden van aangeplant groen.
Gewildgroei is een beweging. Wij zien
‘onkruid’ niet als een probleem, maar als
partner. Door een stoeptegel te vervangen
door een Living Pavement Tegel laat je
zien dat wilde planten mooi, nuttig en
welkom zijn, zorg je voor betere infiltratie
van regenwater en meer biodiversiteit”
(nr. 295).

DE STADSBOSWACHTER

D

“ e Stadsboswachter zorgt voor beheer,
behoud en beleven van de bomen in de
stad. De stadsboswachter combineert de
problematiek van de leefbare stad met de
positieve effecten van groen en het in het
bijzonder bomen. Hij gebruikt hiervoor
de vaardigheden van de traditionele
boswachter en spiegelt dit op de stad. De
stadsboswachter probeert zorg te dragen
voor een duurzame instandhouding en
uitbreiding van het stadsbos. Hij doet dit
in samenwerking met de verschillende
gebruikersgroepen en de makers van de
stad” (nr. 352).

Klimaatadaptatie
Vier procent van de inzendingen heeft
klimaatadaptatie als direct doel. Deels in
Nederland, deels wereldwijd. Bijvoorbeeld een
Slimdak (nr. 122) is een groen dak met een veel
grotere wateropslag capaciteit dan een gewoon
groen dak. Een ‘nadenkend’ dus slim dak, dat
wordt aangestuurd door het weerbericht en
door sensors via de Smartflowcontrol. Het dak
signaleert dat er een piekbui aankomt en maakt
dan gepaste ruimte voor het water.

Bermen, stadsgroen en bijen
Van bijenhotels, bijenlinten, honey highways in
bermen en spoortaluds en guerilla gardeners:
meerdere inzenders willen iets doen aan
het verbeteren van het leefklimaat van bijen
en andere insecten. Opvallend dit jaar is de
aandacht voor een meer ecologisch bermbeheer.
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Sommige initiatieven richten zich op
klimaatadaptatie in het buitenland, zoals African
Wood Grow een bos-(en land)bouwproject
in Kenia. Na 10 jaar zijn de bomen klaar voor
bijvoorbeeld de bouw van huizen. Tot de tijd
dat de duurzame bosbouw wat oplevert worden
de kosten betaald door de verkoop van tussen

de bomen geproduceerd voedsel als mais en
tomaten. Het gebied van 170.000 m2 dat nu
wordt herontwikkeld was totaal ontbost en
overgebruikt.

Ecosysteemdiensten
Natuur en groen als producent van andere
diensten komt in allerlei vormen voor: van
voedselbossen, tot het maken van producten die
direct bijdragen aan herstel van ecosystemen
en biodiversiteit. Bijvoorbeeld de Biobased
Berm van Bert van Vuuren: in de Biobased
bermen langs wegen staan klimaatadaptieve
gewassen die de lucht filteren en die na een

aantal jaren worden geoogst. Hier kunnen
deels medicijnen van worden gemaakt, maar
het kan ook gebruikt worden als basis voor
het maken van bouwplaten. De bestaande
grond wordt opgewaardeerd met biobased
meststoffen en greenSand als kalkvervanger
en wateropvangmedium. Resultaat is een
berm die de lucht zuivert, grondstof is voor
bouwstoffen en medicijnen, de biodiversiteit
bevordert en CO2 vastlegt in greenSand. Andere
voorbeelden zijn Onkruidenboter dat bijdraagt
aan de populatie van weidevogels en Valuta voor
Veen, dat een verdienmodel ontwikkelt voor het
beheer van veenweidegebieden (zie kader).

KLIMAATELZEN –
VALUTA VOOR VEEN

V

“ een bevat koolstof dat bij een laag waterpeil vrijkomt in CO2. Verhoging van het waterpeil
voorkomt uitstoot. In Friesland zijn veenweidegebieden verantwoordelijk voor 30% van
de CO2-uitstoot. Omhoog brengen van het waterpeil voorkomt dit. De els is een voordelig
gewas (1 à 2 euro per ton op veengrond) dat kan groeien in agrarische gebieden met een
hoger waterpeil. Elzenhout is geschikt voor meubelen, houtenspeelgoed, draaiwerk, triplex,
beeldhouwwerken, energieopwekking, stimulering van de economie en het terugbrengen
van CO2-uitstoot. Met boeren, onderwijs, MKB en onderzoeksinstellingen willen we dit
idee in praktijk brengen door het inrichten van een gebied met elzen en het tonen van
elzenhoutenproducten” (nr. 491).

4.7 Mobiliteit
De inzendingen over mobiliteit gaan vooral over
slimme en groene mobiliteit: Aan de ene kant
door het ontwikkelen van nieuwe technieken,
aan de andere kant door vervoer efficiënter en
minder milieubelastend te maken.

Slimme en groene mobiliteit: nieuwe
technieken
Concepten voor heel nieuwe vormen van
vervoer (zoals vorig jaar Hyperloops) zitten dit
jaar niet tussen de inzendingen. We zien wel een
aantal initiatieven dat experimenteert

met nieuwe vormen van brandstof. Voorbeeld
is het (studenten) Team Fast dat de brandstof
hydrozine ontwikkelt uit mierenzuur. Daarmee
willen zij de transportsector verduurzamen.
Hydrozine ontstaat door een chemische reactie
van waterstof en CO2. De studenten waren
recent in het nieuws, omdat in Eindhoven de
eerste door mierenzuur aangedreven stadsbus
ter wereld gaat rijden (Volkskrant 6 juli, 2017).
Ze werken daarmee samen met busbedrijf VDL.
Waterstof komt overigens in meerdere
inzendingen terug. Zoals bij Futureproof
shipping, dat zet zich inzet voor verduurzaming
van de internationale scheepvaart.

ONKRUIDENBOTER

V

“ an de Koe maakt producten die bijdragen aan de populatie van weidevogels zoals
de grutto. De boer waar mee we samenwerken heeft een gedeelte van zijn weides in het
Amstelland ingericht met kruidenrijk grasland, wat ervoor zorgt dat weidevogels kunnen
foerageren en hun jongen groot brengen. Van de melk van onze boer maken we verse
biologische boerenboter. Voeg daar wild geplukte kruiden uit het Amstelland aan toe en je
hebt een heerlijke, lokale onkruidenboter die bijdraagt aan het beheer van weidevogels” (nr.
381).
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HYDROZINE

FUTURE PROOF SHIPPING

“ eam FAST ontwikkelt innovatie
technologie om de transitie naar duurzame
mobiliteit te versnellen. Ondanks
dat technologieën zoals batterijen en
waterstof al laten zien dat duurzaam
rijden mogelijk is, gaat dit slechts op
voor een beperkt deel van de voertuigen.
De huidige oplossingen schieten tekort
als het gaat om zwaardere voertuigen,
zoals bussen en vrachtwagens. Wij
ontwikkelen een systeem dat elektrische
energie kan opwekken uit een vloeibare,
duurzame energiedrager (Mierenzuur,
ook wel Hydrozine). Voordelen zijn dat
het gemakkelijk geïmplementeerd kan
worden in de huidige infrastructuur,
veiligheid en een hoge energiedichtheid”
(nr. 224).

“ e scheepvaart industrie transporteert
90% van onze goederen. Ook al is het de
minst vervuilende wijze van transport,
de scheepvaart stoot een schadelijke
hoeveelheid broeikasgassen uit. Ons
doel is om de internationale scheepvaart
van fossiele brandstof af te helpen door
innovatieve technieken die het gebruik
van hernieuwbare energie op schepen
mogelijk maakt te valideren. Wij slaan de
brug tussen lab-stage innovaties en de
markt door innovatieve energiedragers
(waterstof) te operationaliseren op
handelsschepen. Hiermee verlagen wij
het risico van de scheepvaart om op
hernieuwbare energie bronnen over
te stappen. Ons uiteindelijke doel is de
gehele scheepvaart van fossiele brandstof
afkrijgen in 2040” (nr. 499).

T

D

Slimme en groene mobiliteit: delen
van vervoer en fietsen
Vooral
op
lokale
schaal
ontstaan
autodeelconcepten. Meestal door groepen
bewoners, die meer dingen samen doen, zoals
tuinieren, hun huizen verduurzamen etc. Op
het platteland vangt Samobiel het wegvallen van
openbaar vervoer op. Via dit platform kunnen
mensen elkaar vinden en met elkaar meerijden.
Skopei 360® helpt organisaties, via een Cloudbased platform, om bedrijfsbezit beter te
benutten, door het intern te delen en extern te
verhuren. Ook het delen van ritten behoort tot
de mogelijkheden.

Daarnaast zet de opmars van de fiets verder
door. Dit zien we al enkele jaren. Opvallend is
de creativiteit rond het bezorgen van pakketten
aan huis. Bakfietsen in plaats van bestelbusjes,
pakketten laten bezorgen door rijscholen 2.0,
fietskoeriers, verzamelpunten van pakketten
(waardoor leveringen in een keer gedaan
kunnen worden) en slimme verpakmethoden,
waardoor kledingpakketten gewoon met de post
bezorgd kunnen worden. Dit zijn belangrijke
ontwikkelingen, in deze tijd, waarin steeds meer
aan huis geleverd wordt, en de luchtkwaliteit in
steden onder druk staat.

PLATIFY

VIATIM

“ oor de kledingmarkt hebben we een
verpakking ontwikkeld (de FashionPack)
die op een duurzame manier vacuüm
kan. Hierdoor minimaliseer je vervoer
van lucht, minimaliseer je de hoeveelheid
verpakkingsmateriaal, wordt het bezorgd
door de postbezorgers (dus op de fiets)
en de consument hoeft niet meer
thuis te wachten. Veel duurzamer en
goedkoper. Ook niet onbelangrijk is dat de
verpakking te hergebruiken is. Zo kunnen
consumenten de verpakking gebruiken
voor eventuele retourzending en dat kan
ook weer via de oranje brievenbus.” (nr.
166).

“ iaTim is eigenlijk een sociaal project
dat de wijk verbindt. Dit doen wij door
het aanbieden van simpele diensten
‘vanuit de wijk voor de wijk’ door ons
netwerk van ViaPunten. Een Vlampunt
is een buurtgenoot die overdag thuis
is en klaar wil staan voor de buurt. Wij
werken samen met Thuiszorg WestBrabant en OpZoomerMee, om zo mensen
die meer contact willen hebben in de
wijk te faciliteren. Voor het bezorgen en
verzenden van pakketten en additionele
diensten kan het ViaPunt ook bijverdienen”
(nr. 378).

V

V
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Trends Duurzame Dinsdag over de jaren heen
Thema’s: klimaat, circulaire economie en afval de sterkste stijgers
Kijkend over de laatste vijf jaar zijn initiatieven rond klimaat, circulaire economie en afval de
onmiskenbare stijgers in de koffer van Duurzame Dinsdag. Ook initiatieven rond biobased
economie, kunststof, voedsel, biodiversiteit en sociale cohesie laten de laatste jaren een
toename zien. Deels hangt dit laatste samen met de prijzen, deels is het een autonome
ontwikkeling die ook op andere plekken waarneembaar is. Mobiliteit is over de laatste jaren
een daler.

Ketenbenadering
Wat opvalt is dat de inzendingen vaker circulair zijn ontworpen, en in essentie circulair zijn.
Producten worden zo ontworpen dat deze in de kringloop kunnen blijven en de grondstof
zijn voor de volgende generatie producten.

Toename van ondernemerschap
Er is een duidelijke groei van bedrijven onder de inzenders, waaronder een substantieel
aandeel starters. Grenzen tussen duurzaam ondernemers en maatschappelijke organisaties
vervagen. Ondernemen voor een betere wereld lijkt de trend. Bovendien geeft een toenemend
aandeel van deze inzenders aan samen te werken met het regulier bedrijfsleven, waardoor
meer impact kan worden.

Verschuiving naar lokaal bereik
We zien over de afgelopen jaren een toename van initiatieven op lokaal niveau. Businesscases
van de wijk worden populairder. In mindere mate is er ook een stijging van initiatieven met
een internationale schaal waarneembaar.
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5 Signalen die vragen
om actie
Binnen de overheid wordt steeds vaker
gesproken over de transitie naar een duurzame
samenleving. Daarmee wordt gezegd dat we
te maken hebben met een fundamentele
verandering van de heersende structuur,
cultuur en werkwijzen. De inzendingen van

Bij de transities naar een duurzamer wereld
komen een aantal zaken samen:
•

Er zijn duurzame initiatieven die een
nieuwe, duurzame vorm (werkwijze,
organisatie, productieproces, of product)
laten zien die fundamenteel anders
is. Zij laten zien dat er een alternatief
is voor het on-duurzame bestaande;

•

De publieke opinie wint aan kracht.
Steeds meer mensen zijn verontwaardigd
over de on-duurzame aspecten van de
bestaande systemen. Het gaat schuren;
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Duurzame Dinsdag laten mede zien waar we
staan in de transitie.
DRIFT, het onderzoeksinstituut dat zich richt op
transitie management geeft ons het volgende
plaatje:

•

Reguliere bedrijven komen onder druk te
staan. Ze worden zich bewust van het feit dat
de on-duurzaamheid van het systeem eindig
is. Zij willen verduurzamen en zien aan de
initiatieven dat het mogelijk is en zoeken
nieuwe allianties;

•

De overheid kan ruimte maken voor
alternatieven, door het nieuwe als norm te
stellen en regelgeving en financiering hierop
af te stemmen.

1 Ruimte voor complexe duurzame en
sociale business modellen (of value
cases)
Sociale ondernemingen hebben wezenlijk
andere (complexere) business modellen dan
reguliere ondernemingen. Zij pakken een
maatschappelijk doel, op een ondernemende
manier aan. Winst is nodig voor continuïteit,
maar er is geen opzichzelfstaand winstoogmerk.
Er is altijd sprake van méér dan alleen directe
economische waarde creatie. Het gaat ook
om stimulering van lokale economie, arbeid
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,
verduurzaming van bodem, water, lucht, sociale
cohesie of biodiversiteit. Peter Linde van SE
Lab spreekt daarom liever van value cases dan
business cases. Om in de taal de mogelijkheid
open te houden, dat het ook om andere waarden
kan gaan dan alleen geld.

Deze value cases zijn voor de makers logisch
en vanzelfsprekend, maar voor financiers en
partners ingewikkelder om te doorgronden. In
de praktijk blijkt het moeilijk om de wereld van
het ‘sociale’ gelijkwaardig te verbinden met het
dominante economisch denken.
Als we deze gelaagde, of meerdimensionale value
cases de ruimte willen geven, zullen financiers en
samenwerkingspartners beter ingericht moeten
zijn op het integrale karakter en beter moeten
omgaan met meervoudige waarde creatie.
Voor de overheid betekent dat, meer bij elkaar
brengen van beleidsdoelen en middelen en ook
meer (op interbestuurlijk niveau) overheidsintern samenwerken. Voor financiers betekent
het beter worden in het meerekenen van andere
dan slechts economische waarde, rekening
houden met langere aanlooptijd en anders
inschatten van risico’s. De aandacht daarvoor
begint te komen (zie kader).

Signaal aan financiers en samenwerkingspartners:
Herken deze integrale value cases die de duurzaamheidstransitie in zich dragen. Organiseer
meer en brede hulp om ze te maken én te. Organiseer startfinanciering vanwege de lange
aanlooptijd en bundel financiering om deze sociaal ondernemingen te honoreren in de
volgende fasen. Sluit beer aan op het integrale denken in de samenleving.
Verminder de regels bij stimuleringsmaatregelen. Nog te vaak vallen integrale ideeën buiten de
boot, omdat ze op sociale en op ecologische aspecten zijn gericht, terwijl het stimuleringsgeld
alleen gericht is op een van beide. Hiermee staan diverseregelingen een integrale benadering
in.

Circulaire Businessmodellen
Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten
duizenden kleine en grote bedrijven omschakelen naar nieuwe businessmodellen. Dat stelt ABN
AMRO in het rapport ‘Alles van waarde: circulariteit door de sectoren heen’. De bank ondersteunt
bedrijven die de stap naar een circulair businessmodel maken met nieuwe financieringsmodellen. Deze
financieringsmodellen vormen een onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 vanuit minimaal
honderd deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één
miljoen ton CO2 uitstoot wordt bespaard. (Duurzaam nieuws, 29 juni 2017)
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2 Erken de bijzondere positie van 3 Ruimte voor ‘afbraak’ van de
mogelijk-makers
klassieke plastic dominantie
Dit jaar is een opvallend aantal initiatieven dat
ervoor zorgt dat anderen sneller en beter in staat
zijn te handelen voor een duurzame wereld.
Deel van de mogelijk-makers richt zich op het
stimuleren van duurzaam gedrag, door ruil- en
deelplatforms en (energie)adviesloketten. Zij
maken duurzaam gedrag gemakkelijk.
Er zijn ook mogelijk-makers, die zich richten
op het versterken van initiatieven van
anderen, zoals de hubs, stadslabs, LivingLabs
en incubators. Dit zijn wegvoorbereiders, voor
duurzame initiatieven. Zij helpen mee aan
een betere mindset voor, en betere ‘framing’
van initiatieven. Zij zijn lobbygroep voor
maatschappelijk initiatief en geven hen stem.
Mogelijk-makers
kunnen
duurzame
ontwikkeling enorm versnellen. Er is één
probleem: mogelijk-makers hebben meestal
geen business case. Wellicht omdat we
‘facilitering van duurzaam initiatief en duurzaam
gedrag’ vooral de overheid toedichten?

Er is verontwaardiging over plastic in zwerfvuil
en over de plastic soep in zee. Mensen worden
meer ‘plastic bewust’. De relatief soepele
invoering van het plastic tasjesverbod in winkels
laat dit ook zien. De initiatieven wijzen ons op
alternatieven. Niet alleen in materialen (bio
plastics), maar ook in het circulair inrichten
van productieprocessen. Het draagvlak lijkt
aanwezig voor verregaande maatregelen in de
kunststofketen. De transitie is op een kantelpunt.
We kunnen doorpakken!

Signaal aan politiek en beleid:
Maak gebruik van het stijgend gevoel van
urgentie, maak (nog meer) vaart in het
verduurzamen van de kuststofketen en
betrek de maatschappelijke initiatieven
daar nadrukkelijk bij.

Signaal aan de overheid (landelijk,
provinciaal en lokaal):
Maak plaats voor de mogelijk-makers.
Zorg ervoor dat de vele, vaak lokale,
partijen die duurzaam gedrag en
duurzame initiatieven faciliteren, een
business case hebben. Betrek hun kennis
bij beleidsvraagstukken. Geef specifieke
aandacht aan netwerkvorming.

4 Minder aandacht voor polarisatie,
meer voor de nuance en vanuit missie
We leven in een tijd waarin veel stelling wordt
genomen. De media vergroot die polarisatie
ook graag uit. Verschillende initiatieven hebben
als missie uit de polarisatie te stappen. Uit het
oordeel, uit het ‘in afgescheidenheid’ denken (je
bent vluchteling, Christen, oud, arm, etc.).
Zij richten zich op ontmoeting, op naar elkaar
luisteren, op integratie, op het feit dat er veel
(misschien wel de meeste) mensen zijn, die niet
zwart-wit denken, maar er tussenin. Daar waar
we elkaar vinden en gelijk zijn. Zij verbinden
dit met duurzame ontwikkeling, aan een
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inhoudelijke missie als: meer biodiversiteit en
gezonder en gelukkiger leven. Dit is een vorm
van democratische vernieuwing die vooral de
politiek zich zou kunnen aantrekken.

Signaal aan politiek en beleid:
Zet in op democratische vernieuwing,
die uitgaat van eenheid in plaats van
polarisatie, in dienst van duurzame en
sociale ontwikkeling.

Epiloog
Wij maakten met veel plezier voor de negende keer een analyse van Duurzame Dinsdag. De initiatieven
stemmen elk jaar vrolijk en hoopvol. Alle initiatieven bij elkaar vormen een beweging; een ‘we doen
het zelf wel’ -beweging van burgerinitiatieven voor een betere wereld. Maar de beweging heeft nog
weinig samenhang en ook nog weinig stem. Er zijn wel enkele koepelorganisaties gevormd, om de
belangen van groepen initiatieven beter te behartigen. Zo zijn er enkele koepels van burger-energie
coöperaties en er is een koepel van burger-zorg coöperaties. Maar andere sectoren hebben zich nog
niet zo georganiseerd. Hun geluid is daardoor fragmentarisch en weinig hoorbaar.
De realiteit is ook, dat we voor grote duurzame vraagstukken staan en de urgentie groter is dan
ooit. We staan nog onderaan de lijst als het gaat om duurzame energieopwekking, we hebben
in 2016 meer CO2 uitgestoten dan ooit, de biodiversiteit holt achteruit en we eten nog geen 10%
vegetarisch. Willen we de klimaatontwrichting tegenhouden, moeten we gaan leven vanuit een
totaal ander grondbeginsel: leven in evenwicht met de aarde, met de natuur als basis, in sociale
cohesie. De initiatieven laten dit zien, zij werken vanuit die andere grondbeginselen. Maar als we
blijven kijken naar initiatieven met de bril van vandaag, zien we de werkelijke waarde niet. Als we
de beweging willen versterken moeten we ons ook vooral richten op de manier waarop we naar
initiatieven kijken, onze bril, onze grondbeginselen, die bepalen wat we zien.
Het is goed te zien, dat de aansluiting met het bedrijfsleven en overheid steeds meer vorm lijkt te
krijgen. Het innovatieve gedachtengoed van initiatiefnemers begint langzaam door te sijpelen in
de systeemwereld. Een ontwikkeling die volgens ons een transitie naar een duurzame samenleving
zal versnellen. Duurzame Dinsdag geeft de beweging van maatschappelijke initiatieven en sociaal
ondernemingen mede stem.

Juli 2017

Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten
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Bijlage 1 - Alle Inzendingen
001
002
003
004
006
007
008
014
016
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055

Meer gebruik van duurzaam kurki
Viva Las Vega’s Christmas Fair
De Veggie Challenge: Dertig dagen 		
minder vlees
Viva Las Voordeel: budgetvriendelijk 		
plantaardig
Magnet
Plastic soep
Voetpaden die energie opwekken
Wateropruimproject
WEB2 GSEB Grootschalige energie 		
buffering
Energieopwekkende fitnesscoupés in de
trein
Zonnepanelen op het dak van trein en 		
stations
GreenPass: promotie Duurzame 			
producten en diensten
One tree per child in/met alle 			
gemeenten
Duurzame Pensioen Beleggen
Statiegeld uitbreiden naar kleine PET 		
flesjes
Duurzaamheid ligt voor het oprapen
Filevrij op vakantie
Energie krijgen van remmen
Double use generator lift
Zon voor iedereen
Onuitputtelijke groene energie
De visstramien
Autobaan als energie opwekker
Verbod op niet duurzame verpakkingen
Duurzaam huwelijk
Weet wat je eet menu
Autobaan voorzien van spoelen die 		
energie opwekken
Voor iedere school een schooltuin
Biobite LKKR
The Felix Project (Food for London)
Closing the Loop
Opgeluchte wijk
Kunst waar stroom vanaf komt
Duurzaam telen en kweken
Oprichting Stichting GroenGeld
Afvalluierfiets
Plasticafvalscheiding duidelijker en 		
simpeler maken
Duurzaam kweken en telen
Schoon water hergebruiken bij het 		
douchen
Hemelswater: Code Blond
Een pensioenfonds
Kantoor als duurzame Energiebron
Autosearch off

i Dubbele en/of niet passende inzendingen zijn niet toegelaten
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056
057
058
059
060
061
062
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
097
098
099
100
101
102
104
105
106

Sillicopolymer recycling
Stijlvolle hergebruikte tassen
Duidelijkheid op verpakking
De Grootste Gehaakte Deken van de 		
Wereld
Hang je bus bewust
Tire Pressure Reference Material ( TPRM)
Energie
Oogsten energie fitnesscentrum
Stenen kun je niet eten
Personen auto wagen trein
Zorgkringloop
Heat Dump Electricy Surges
Subsidie op systemen die energie 			
zonnepanelen opslaan
Energie-opwekkende tegels voor 			
(school)pleinen
Zonnepaneel windmolentjes als o.a. 		
snelwegverlichting
Duurzaam alternatief voor een laptoptas
Circulaire tas
Leefbare, gezonde en betaalbare 			
huisvesting voor allen
Zichtbaar maken van duurzame 			
bedrijven
PowerNEST
Black Bear Carbon
De Duurzame Kaart
CO2 als grondstof
Inhaak autobaan
Deken voor alle situaties
Stop Luchtvervuiling
Low Car Diet
Open plantsoenen
Dare to be Grey
infrarood C verwarmings c.q. 			
wellnesskussen
Ecoeuros innamemachine voor lege 		
flesjes en blikjes
Project Cece
Limonadeverpakking met vaste 			
verpakking voor rietje
Gravity Pressure Vessel (GPV)
Lightyear - Een lichtjaar aan elektrisch 		
rijden
Verbetering statiegeld systeem
Europese belstekker
KlimaatGesprekken
Thank you for driving
Synexpand
Groentetuin als ontmoetingsplek
Luchtdouche
Asset Gas
Achtergebleven spullen vrijmarkt naar 		
kringloop

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Rijscholen 2.0 bezorgen
Koolstofheffing en dividend
Eetbaar Bestek
Gilde Plus
Duurzaamheidsspel
Boodschappen doe je op de fiets, dan 		
vervuil je niets!
Biologische plantaardige handgemaakte 		
kaas
Urnenveld Anloo
Recyclen hulzen tot 3D printdraad
Verkoop alle soorten energie met kWh 		
informatie.
We maken er een potje van!
Pellets gemaakt van herfstblad
CO2 fonds: in de eigen regio werken aan
‘Parijs’
Terracaza.nl | Let’s get used to share!
Slimdak
IKcircuLEER
Bakfietskoerierbedrijf Special Forces 		
Work Logistiek
Nudging en gedragsverandering
Pop-up duurzaamheidswinkel
Gewoon Buiten
Meer afvalbakken tegen zwerfvuil!
De Groene Lobby
E-waste Arcades
Supportmarkt
Stichting Duurzame Week
DeenTravellers
Impact Journey
Het Solly Systeem
Coco Conserven
The Next Generation
Sustainable Business Battle Leiden & The
Hague
GROW Festival
Doe mee, verlos de zee!
Dieselbusjes vervangen door 			
E-bakfietsen en LEVV.
Gebruik de noodzaak
De Bakker aan Huis
Gecombineerde groene stroomcentrale
GW Agency
Studio Raap
Africa Wood Grow
Correctbook
Sea Going Green
SMPL
Zee Boerderij IJmond
Faunawatch
The Climate Express
Fair Gold Foundation
Future For Nature Academy
PlasticRoad
The Great Bubble Barrier mission
PLANQ
Better Future Factory BV

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
190
191
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
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Nerdalize
Rain(a)Way
Coffee Based
PHYSEE (PowerWindow B.V.)
Temporality in the Urban Fabric
ReGen Villages
Project Platify
Innofest | Festival Driven Innovation
Chloé Rutzerveld Food & Concept design
Stichting Tiny House Nederland
Bij Priester
Markt Om De Hoek
Tiare VOF
Cirqlight
Café de Ceuvel / Broedplaats de Ceuvel
Rebottled
We are KAL
VerdraaidGoed
Klikostank verdrijven
Wilgen bouwwerken
Excess Materials Exchange
RUIK
Kipster
LENA the fashion library
Spireaux
aGreenStory
MeatWise
DuKo Den Haag
Organic Cotton Accelerator
Green Protein Alliance
Ridiculously Good
lLekker in een potje
Stichting DeDeelkelder
I WAS A... collective
Smaackmakers
Bamboo Brush Society
Soulstores
IBIS Power BV
Woonwijk als natuurgebied: Ecodorp 		
Boekel
LENS BV
Energiebespaarders.nl
Slim Opgewekt
Sportief Opgewekt
Enie.nl
Mobisolar B.V
withthegrid
Senfal
EvaCon Energy BV
Efficiator
CPO PleisterOord
Dakrendement
Lab Vlieland
VOF Afriek
The Motown Movement
Klikstart
GIGHT
Omapost
Instock

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
275
277

Precious Plastic
ShareNL
Stichting Love Foundation
Hydrozine: De duurzame Brandstof voor
de Toekomst
Fietskoeriers.nl
Skopei bv
DPM
Happy Tosti
MushBIN
Sustainable Consultant
Food Hub
ShareFood
Taste Before You Waste Den Haag
De Groene Stad Charta
Global Goals 2030 en sociale 			
duurzaamheid
Blue Skies Festival
Mannenrantsoen
Verduurzamen Slechtste Woningen in 		
Nederland
Herenboeren, Samen Duurzaam Voedsel
Produceren
HBO Lectorenplatform 				
EnergieVoorziening in Evenwicht
Klimaatvriendelijke renovatiedak
Woerden vol Energie
E-one
Slimmer met straatverlichting
Wijzelf Zorgcoöperatie De Eilanden
Leidse Uitdaging (Theehuis Noord)
Stichting Make IT ART WORTHY
Leerwerkcentrum Milieu Duurzaamheid
en T
Buurtpreventieteam Spoorwijk
Stichting DAT
Stichting Sintvoorieder1
Jeugdwerk
De Tuinen van Mariahoeve
Bewust Wonen Werken Boschveld
Ulebelt
Werkfabriek
Coöperatie Roggeveenstraat
BewonersPlatform Ypenburg
Stichting SCW Buurthuis Boerenplein
Stadstrainer Rik Moonen
Rotterdamse Werkplaats Voor De Geest
F*ck de file
070Energiek
Senioreninloop Podium Oost Utrecht
TopsectorTv
Zorgboerderij Oliehoek
Stichting Deventer Stadsstrand
Stichting Dakpark Rotterdam
VoorleesExpress Rotterdam
Pilot Hoogvliet Oudeland
Vereniging De Bloesem
Community Plastics
Toentje
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278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

Groning
Haagse Uitdaging
Afval loont
De wijkrecycler
SamenDoorSamen
Hallo IJburg
Duurzaamnieuws
Stichting Duurzame samenleving
Hansa Green Tour
Cook & Connect
Recycled Green Bike (RGB)
Containing Mushrooms
Oma’s United
Refugee Start Force
Drechtse Wind
Wereldtuin Verdeliet LvC
Essenburgpark Rotterdam
Gewildgroei
Studenten voor Morgen
MIJNwijk
Collective Store IJburg
New World Campus
Ondernemershuis Zeist
Sensomotorisch Beleef en 				
Beweegconcept
Stichting Lotje
Zorgboerderij De Zwaluw
RecyQ
Stichting Noordzeeboerderij
GroenGelinkt
VoorUit
Slimme Boefjes
Stichting Vrolijk Werk
Mammarosa
Bakfietsen ipv bestelbusjes
Voedselbos Kralingen
CoCasa
Sterk voor Wasbaar
Samobiel
Pakhuis de Règâh
Q-vention
Het Voetafdruk Avontuur
Weed Free Service Milieuvriendelijk 		
onkruidbeheer
Ecofalt
HackYourFuture
De Streekboer
Voedseltuin Overvecht
MVO Maturity Model
Sociale Winkel
Het bos van de toekomst
Tweedehands Etenswaren via 			
BiomassaDHZ.nl
C3 Living: Sociale en circulaire 			
huisvesting
Garby Aalsmeer
Zorgwerktafel
BieKlien
Alle Handen Helpen
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381
382
383
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386
387
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391
392
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Voedselbos Vlaardingen
Swink webservices
LaatBloeien
Repair Café
Solar Team Eindhoven
DenHaagDeelt
Permacultuurcentrum Den Haag
SemCos
Repair Kid
Nieuw Sociaal Werk
Mimme
Veerkracht010
De Gezonde Stad
Solar Skelter
Schiezicht
Enrich Each Other
Gebiedscoöperatie Marconia
Stichting Bricks
De stadsboswachter
Stichting Vrienden van Rusthout
Stichting Veldzorg Oosterdel
Swingmarket keijzerswaard
Dakgaard
De Fruitmotor; pure winst uit restfruit
EendrachtsTuin
Speeltuin Vereniging Crooswijk
De wijk, dat zijn wij!
Biokaatje
Langenboomse Zorg Centraal
Hé hallo...zo zie je nog eens iemand!
Wilskracht Werkt - Meedoen is ons motto
Rotterdam Cares
DeBatMobiel
Stichting Aquarius
Nederlandse Tuinenstichting
Kruiswerk voor U, Rucphen
Jane’s Walk Den Haag
Pluktuin Harkstede
PodAa
Sociale Innovatie Zeeland
Animo-Welzijn
Pop-Up Buzz
Vrijstaand bijenhotel
Recycled Park
ViaTim
Veur mekoar, mit mekoar
Stifting Doarpsmûne Reduzum
Onkruidenboter
Stichting Tuinen van Greens
Stichting Eten met de Buurt
Free Food Experience
Haal alles uit je yoghurt- of vlapak!
Stichting echtWaar
De Sociale Buurtmarkt Overvecht
Stichting Onderwijsbegeleiding
Parkenmaand
Enactus UvA
PakhuisB
Stichting Eet mee!
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Clean 2 Antarctica
EnergieFabriek Apeldoorn
De Gelukkige wijk in Loosduinen
Villa Vrede
Krachtcentrale Breda
Energieopslag, Stored Energy
Kunst en Cultuurgebouw Tugela85
Markt om de Hoek
Trots & Weerbaar / Weerbaarheid 60+ 		
Loosduinen
Straotpraot
Diny’s Diner & Belle’s Bistro
NDC ToekomstAcademie Midden-		
Nederland
Huiskamer van de Wijk
De Kas Eet & Kweekplek
Gewenst Eigen Initiatief
Yespers
WE centrale
Van zwerfafval tot designmeubel
Kevin de Zwart
Groene verbinding doormiddel van een 		
Social Sofa
Vibers
Second destination
Stroom Nederland
Het oplossen van het Meta-probleem van
duurzaamheid
Wasted
A.J. Nugteren 3 maal
BalansSpel
Het Groene Klavertje Vier.
Voedselverspilling de wereld uit!
Post aan Zee Ontmoetingscentrum in 		
Egmond aan Zee
Elektriciteit omzetten in waterstof en 		
opslaan in gasbellen
Straatverwarming
Reflow Filament
Upfall Shower
Bert van Vuuren
GroenTopia
Banenruil
Groene daken voor flats van Staedion
PlaytoWork
Voetafdruk Avontuur op school
WasteBoards
Australis Clean
Chef Het Samen
Stichting Frijlân
OOPOEH (Opa’s en Oma’s Passen Op Een
Huisdier)
Melkpakken automaat
KrijgdeKleertjes
Gasloos kronenberg
Groenblauw Netwerk binnen Linge’s 		
Zorglandgoed
Waterstof brandstof invoeren
Guerrilla Gardeners
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Energie Producerende Wiel
Projectweek Utopia Voortgezet 			
Onderwijs
Op is ‘t op! Principe
Creatie zichtbare regio ECOnomie
Rollergrip
Draadloos stroom d.m.v. radiogolven
Cold power
In Contact
Energiebesparing met verf technologie
Ring-Ring® 2.0
Leaves
Stroomloze ZATERDAG
Eerlijke handel, ver weg en dichtbij
ExceptionAll
Park(ing) Day
Zelfkweeksysteem
Doris Voss
Ecocreation Composteermachine
Honey Highway Een blijvend paradijs 		
voor bijen in bermen
Hergebruik tropisch hardhout
Lang Niet Moe Festival
Geen los plastic in de supermarkt
Van tussen 4 muren naar tussen 4 		
bomen
Van Hulley gaat opschalen
App om samen te werken aan een 		
duurzame maatschappij
Cash for Trash
Buurtcomposteren met De 			
CompostBakkers
Jopie Huisman broekverkiezing
E-wire
Giovanna Gomersbach
E-livery
Generatiepact
Geef een school dit boek cadeau
Greidhoeke Goes Onderwijs
Klimaathuis Nederland
Zonne panelen onder het GANG boord.
Hoog temperatuur warmtepomp 			
techniek CO2 v woonhuizen.
Kijk Haar!
Ecologisch bermbeheer
ZEP zonneceldakpannen
Solar Park Het Haagsche Erf
Pomp in onze parkeergarage met 			
duurzame diesel.
Stenen vóór biodiversiteit
Klimaatelzen
Plant-aardig
Bier brouwen met water uit melk!
Be-O
Groene paskamer
De circulaire keuken van Hotels &
Restaurants
Urban Mining with Credits
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498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
513
514
515
516
517
518
519
520
521

Sebastiaan Stuij
Future Proof Shipping
ECO COIN - ‘s Werelds eerste ecologische
valuta.
Khaloom
Met Zonder Ei
De NATR - Een biologisch afbreekbare re		
genponcho met wilde bloemenzaden!
Sunflower
Behalen BREEAM Excellent certificaat
Sociale tuinen
CPO EcoWijk Breda
Schoolboer
Onze Bloementuin
Nederlandse watergangen beschermen 		
met afval plastics
Accent op ieders Talent
Conscious Kitchen Den Haag
Alle tegels de wereld uit
LoopedGoods - Samen Circulair
Keuken van het Ongewenst Dier
Maak duurzaam mogelijk.
Clean Oceans Map
ConnectingFriends
Erfdelen
Plastic Soup Foundation

Bijlage 2 - Inzendingen op
Trefwoord
Hieronder vindt u 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 inzendingen staat in
bijlage 1.

Energietransitie

Aanjagers (nr. 87, 201, 202, 203, 204, 211, 213)
Slimme software en gebruik van data (nr. 207, 208)
Energieopslag (nr. 16, 399, 205, 206)
Techniek, nieuwe producten (nr. 61,79, 90, 160, 163, 198, 199, 210, 224, 226, 318, 338, 347, 427, 447,
453, 486, 498)
Kennisuitwisseling en –ontwikkeling (nr. 241, 286, 338, 499)
Bewustwording en onderwijs (nr. 73, 135)

Circulaire economie

Biobased (nr. 1, 76, 82, 94, 158, 162, 179, 180, 289, 414, 428, 494, 503)
Circulaire producten (nr. 57, 75, 76, 109, 158, 173, 175, 197, 242, 288)
Circulaire producten (half fabricaat) (nr. 80, 94, 156, 321, 426, 510)
Van alles rond plastic (nr. 56, 157, 521, 37, 518)
Repareren en upcyclen (nr. 170, 177, 185, 195, 308, 342)
Onderwijs en bewustwording (nr. 123, 130, 151, 249, 315, 457)
Verbindingen en ruilen (nr. 120, 129, 180, 183, 194, 222, 441)
Systeemveranderaars (nr. 182, 221, 295, 357, 381, 412, 500)
Afvalstromen (nr. 229, 304, 328)
Zwerfvuil (nr. 367, 408, 417)
Composteren (nr. 464, 473, 496)

Leefbare steden

Mobiliteit (nr. 112, 166, 225, 456, 477)
Energievoorziening (nr. 265, 292, 487)
Klimaat-adaptie (nr. 122, 161, 234, 431, 490)
Sociale cohesie (nr. 247, 250, 270)
Voedsel (nr. 171, 293, 277, 294, 313)
Natuur en biodiversiteit (234, 254, 269, 270, 352)
Bewustwording en verbinding (nr. 52, 132, 137, 231, 259, 283, 340, 346, 396)
Onderwijs en educatie (nr. 429, 448)

Voedsel van de toekomst: plantaardig, korte ketens en minder verspilling
Lokaal, korte ketens (nr. 171, 240, 293, 323)
Vegan (nr. 2, 3, 4, 113, 168)
Eiwittransitie (nr. 190, 492, 502)
Voedselverspilling tegen gaan (nr. 109, 136, 143, 168, 220, 233, 328, 449)
Algen en zeewier als voedsel (nr. 184, 305)
Weet wat je eet: transparantie (191, 305)
Onderwijs en bewustwording (nr. 168, 186, 196, 278, 407, 437, 459, 463, 479, 508, 516)
Delen van voedsel (nr. 232)
Mining – slim gebruiken wat er is
Urban mining en versterken lokale economie (nr. 280, 297, 387, 401, 418, 450, 472, 497, 511)
Minerale grondstoffen terugwinnen (nr. 40, 154)
Afval wordt design (nr. 411)
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Biodiversiteit

Buurtmoestuinen en voedselbossen (nr. 293, 294, 313, 324, 334, 353, 356, 358, 371)
Onderhoud van openbaar groen (nr. 360, 485)
Biodiversiteit ver weg (nr. 147, 154)
Bewustwording en educatie (nr. 37, 152, 155, 469, 480)
Bijen (nr. 376, 465)

De sociale kant van duurzaamheid – sociaal ondernemen en de inclusieve
samenleving
Armoedebestrijding en sociale samenhang (nr. 308, 333, 343, 355, 383, 384)
Sociaal ondernemers integraal (nr. 124, 175, 177, 191, 228, 251, 470)
Eenzaamheidsbestrijding en sociale cohesie (nr. 217, 290, 363, 378, 439)
Samen zorgen voor elkaar (nr. 246, 273, 316, 362, 374, 379, 520)
Nieuwkomers in Nederland (nr. 102, 282, 287, 291, 322, 329, 341, 349, 397, 405)
Samen eten om te verbinden (nr. 233, 287, 393, 404, 513)
Werkloosheid (nr. 432, 470, 484)
Welzijn nieuwe stijl (nr. 253, 271, 307, 331, 343, 345, 354, 364, 369, 372, 382, 386, 388, 406, 443, 506)

Anders organiseren – sociale innovatie

Grenzen vervagen (nr. 110)
Particulier opdrachtgeverschap (212, 255, 258, 292, 380, 442, 487, 507)
Mogelijk-makers: Initiatieven die maatschappelijk initiatief versnellen
Hubs, stadslabs en ontwikkelruimten (nr. 174, 257, 299, 300, 317, 326, 348, 365, 373, 392, 395, 398,
400, 423)
Testmogelijkheden voor innovaties (nr. 139, 214, 216, 214, 350)
Wegwijzende platforms (nr. 47, 78, 81, 92, 120, 172, 187, 515)
Initiatiefversnellers (nr. 159, 198, 302, 336, 416)
Festivals verduurzamen (nr. 131, 139, 167, 503, 504, 139, 236)
Versnellers energie transitie nr. 87, 201, 202, 203, 204, 211, 213

Inspirators, doordouwers en verhalenvertellers

Gewoon doen en daarmee anderen inspireren het ook te gaan doen (nr. 133, 140, 152, 221, 330, 332,
370, 417, 445, 458, 461)
Doordouwers: initiatieven die al jaren volhardend bezig zijn (nr. 141, 177, 200, 463)
Storytelling en inspiratie: (nr. 134, 243, 261, 267, 284, 336, 375, 394, 422, 434)
Inspirerende locaties (nr. 216, 481)
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