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SAMENVATTING
Al twintig jaar wordt op de eerste dinsdag van 
september Duurzame Dinsdag georganiseerd: 
Prinsjesdag van de duurzaamheid! Met de 
Duurzame Troonrede, lintjes voor duurzame 
helden en prijzen voor duurzame initiatieven. 
In de loop der jaren wint het evenement aan 
gewicht. In dit jubileum jaar kijken we terug 
op de afgelopen 20 jaar. Tegelijk geven we de 
inzendingen van dit jaar de aandacht die zij 
verdienen.

Dit jaar zijn er 359 inzendingen. Dat is een 
verdubbeling in 10 jaar. Het aantal autonome 
inzendingen is ongeveer vergelijkbaar 
met vorig jaar, het aantal inzendingen via 
netwerken is lager. Er zijn inzendingen via 
Duurzame Jonge 100, Voor de Wereld van 
Morgen - het platform van de ASN Bank en 
van GreenWish. De inzendingen zijn van hoge 
kwaliteit, innovatief en met grote potentie. 

Duurzame Dinsdag is een soort ‘open source 
Research & Development-afdeling van de 
samenleving’. Hier tonen nieuwe ideeën zich, 
soms lang voordat deze MKB-rijp zijn. Maar 
ook startups die klaar zijn voor opschaling 
worden zichtbaar. Zij geven signalen over 
een duurzame toekomst en wat daarvoor 
nodig is. De afgelopen jaren heeft het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) zich gebogen over deze signalen en 
zich verbonden aan kansrijke, vernieuwende 
initiatieven.

GreenWish analyseert de inzendingen nu voor 
het tiende jaar. De bevindingen zijn gecheckt 
en aangevuld met de inzichten van Peter 
Linde (SE-Lab Universiteit Utrecht), Milou 
Posthumus (Voor de Wereld van Morgen), 
Antoine Heideveld (Het Groene Brein), Jurgen 
van der Heijden (AT Osborne), Petra Schut 
(IVN), Sébastian Duchéne (MAEX) en Hans 
Peter Benschop (Trendbureau Overijssel).

https://www.duurzamedinsdag.nl/
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De top 5 onderwerpen van 2018
Veel initiatieven dragen op een of andere 
wijze bij aan de klimaatdoelstellingen. Het 
thema klimaat is een overkoepelend thema. 
Verder uitgesplitst zien we het volgende 
beeld:

1. Circulaire economie, waaronder plastic
 en afval (42%)

2. Energie (27%)

3. Voedsel (23%)

4. Biodiversiteit (20%)

5. Sociale duurzaamheid (9%)

De inzendingen zijn zonder uitzondering 
integraal duurzaam en scoren dus altijd op 
meerdere onderwerpen. Dit beïnvloedt de 
cijfers van stijgers en dalers. Opvallende 
stijger dit jaar is ‘circulaire economie’. Grootste 
daler is ‘sociale duurzaamheid’.

• Circulaire economie, waaronder
          plastic en afval (42%)
Plastic en kunststoffen worden maar liefst in 
14% van de inzendingen genoemd. Hoewel de 
aandacht voor plastic al enkele jaren stijgt, is 
de stijging in 2018 nog duidelijker. Er is grote 
weerstand tegen het gebruik van single use 
plastic, vooral in de vorm van verpakkingen, 
maar ook voor bijvoorbeeld rietjes en 
bekers. Inzenders komen met verschillende 
alternatieven. Er zijn steeds meer soorten 
gerecyclede en biobased grondstoffen. Helaas 
zijn deze duurder dan nieuwe (maagdelijke) 
en niet-duurzame grondstoffen. Dit hindert de 
transitie. In de koffer zitten diverse bedrijven 
die adviseren over het toepasbaar maken van 
reststromen en circulair maken van ketens. 
Een nieuwe duurzame bedrijfstak vormt zich.

• Energie (27%)
Dit jaar zien we vooral veel initiatieven die 
het huidige energiesysteem optimaliseren 
door slimme software, big data en 
combinaties van gegevens. Hierdoor kunnen 
zij het rendement verhogen van bijvoorbeeld 
warmtenetten en zonnepanelen. De 
professionalisering en belangenbehartiging 
van burger-energiecoöperaties door koepels 
is van groot belang. Zij versnellen de transitie. 
Energieopwekking in eigen beheer is al bijna 
het ‘nieuwe normaal’.

• Voedsel 23%
De bewegingen ‘vegan, vers van dichtbij en 
nieuwe vleesvervangers’ (insecten, zeewier, 
algen en bonen) zetten door. Men weet: iedere 
dag vlees eten is niet duurzaam. Alternatieven 

Wat opvalt per thema
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hebben marketingkracht nodig en ‘true 
pricing’. Daarnaast is voedselverspilling een 
terugkerend thema. Dit jaar wordt het vaak 
gekoppeld aan armoedebestrijding. Grote 
bedrijven haken aan bij voedselinitiatieven, 
zoals Sligro, Jumbo en Albert Heijn.

• Biodiversiteit (20%)
Er is een ontwikkeling zichtbaar van 
particuliere grondaankoop voor algemeen 
belang (natuur, voedsel, recreatie), in de 
vorm van landcoöperaties. Big data en 
kunstmatige intelligentie worden ingezet voor 
natuurontwikkeling en -bescherming. Ook zijn 
er verschillende initiatieven voor meer groen in 
de stad: groene daken, steden ontwerpen ‘met 
de natuur’. Men kent expliciet andere ‘waarden’ 
toe aan natuur, zoals economische waarde en 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

• Sociale duurzaamheid (9%)
Initiatieven spelen in op de vraag naar 
nieuwe participatiemethoden. Zij faciliteren 
participatie en stedelijke ontwikkeling 
door middel van games, platforms en apps. 
Ondernemingen die specifiek zijn opgezet 
om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
een plek te bieden, vissen nog steeds vaak 
achter het net bij reguliere aanbestedingen.*  
Right tot Challenge is nog  niet uitontwikkeld. 
Wellicht is het beter om te spreken van 
Right to Cooperate, samenwerking tussen 
initiatieven en gemeenten.

* Bron P-Plus 9-7-‘18

• Mobiliteit (8%)
Nieuwe vervoersconcepten dienen zich aan, 
zoals Skyway. We gaan ook vooral beter 
gebruik maken van de vervoersmiddelen die er 
zijn, zonder ze zelf te hoeven bezitten. Apps 
maken medegebruik gemakkelijk. Je ziet waar 
je vervoermiddel (deelfiets, -scooter of -auto) 
zich bevindt en je kunt gelijk afrekenen per 
rit. Het is nodig dat gemeenten snel ruimte 
maken voor dit soort concepten. Ze dragen 
bij aan duurzaamheid, maar veroorzaken ook 
overlast bijvoorbeeld door rondzwervende 
fietsen op straat. De samenleving 
vraagt aandacht voor bestelbusjes voor 
pakketvervoer. De gedachte dat alles direct 
bij je thuis wordt gebracht is niet houdbaar. 
Alternatieven dienen zich aan en vragen 
facilitering. Er is meer aandacht voor de 
impact van vliegverkeer. Hoewel er nog 
weinig initiatieven zijn die met alternatieven 
komen, klinkt de onvrede over de gevolgen 
van vliegen wel door in toelichtingen van 
inzendingen.

• Biobased (6%)
We zien nieuwe producten van natuurlijke 
grondstoffen, die chemische varianten 
vervangen, bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen 
en parfum. Ook zien we verschillende 
biobased verpakkingsmaterialen. Er zijn enkele 
opmerkelijke inzendingen van laboratoria, 
waar verschillende ondernemers samen 
zoeken naar synergie in productontwikkeling, 
als een ecosysteem van ondernemers met 
biobased producten.

Fotocredit: Tiny Forest Zaandam
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Opvallende topics
• Circulaire economie aan de leiding: in twee 

jaar tijd zien we een verdubbeling van het 
aantal inzendingen; 

• Meer duurzaam door data: er is een 
toenemende vraag naar (en aanbod van) 
data-analyses, traceerbaarheid, true 
pricing en het meten van impact; 
 
 

• Groeiend ongenoegen over single use 
plastics: initiatieven vragen direct en 
indirect om een verbod op nodeloze plastic 
verpakkingen en andere toepassingen; 

• Gebiedscoöperaties: particulieren kopen 
grond voor het algemeen nut; 

• Business to community: grote bedrijven 
doen zaken met burgerinitiatief. 

De overheid werkt hard aan de transitie naar 
een duurzame samenleving. De inzendingen 
van Duurzame Dinsdag geven richting aan 
die verduurzaming. Het zijn signalen uit 
de toekomst. Ze zeggen iets over waar we 
mogelijk heen gaan en wat daar voor nodig is.

De volgende signalen uit de koffer van 
Duurzame Dinsdag brengen we graag onder 
de aandacht van beleidsmakers en politiek, 
omdat de tijd rijp is en omdat ze (een 
specifieke) groep initiatiefnemers kracht bij 
zetten in hun missie naar duurzaamheid. 

In hoofdstuk 6 leest u daarover meer.

1. Duurzaam ondernemers vragen om      
 andere  financieringsinstrumenten;
2. Er is meer onderzoek gewenst naar   
 meervoudige waardencreatie;
3. Maak circulaire grondstoffen goedkoper  
 dan primaire grondstoffen, bijvoorbeeld  
 in de bouw;
4. Deel-concepten (zoals deelfietsen en   
 deelscooters) vragen oplossingen   
 in openbare ruimte;
5. Gebruik groeiend draagvlak voor   
 afschaffen single use plastics. 

Signalen die vragen om actie
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2. Duurzame Dinsdag 
 in 2018
Sinds 1998*  huldigen we jaarlijks de 
maatschappelijke initiatieven en sociale 
ondernemingen in Nederland die zich inzetten 
voor duurzame ontwikkeling. Dit jaar is het 
voor de 20st maal Duurzame Dinsdag.

Op de eerste dinsdag in september wordt 
de koffer aangeboden aan Staatssecretaris 
Stientje van Veldhoven van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het 
ministerie van IenW gaat actief aan de slag 
met de inhoud. Rijksambtenaren treden met 
initiatiefnemers in contact voor informatie-
uitwisseling en samenwerking. Initiatieven 
worden gekoppeld aan de transitie-agenda´s 
van het Rijksbrede Programma Circulaire 
Economie van het Ministerie van IenW. 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit koppelt de signalen uit de 
inzendingen aan de Voedselagenda en de 
Jong Leren Eten Makelaars. Beide ministeries 
zien de koffer van Duurzame Dinsdag als 
een schat aan innovatie en inspiratie en 
gebruiken deze mede als signaal voor 
beleidsontwikkeling.

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

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;
• VHG Groenprijs;
• Lidl Voedselprijs;
• Greenchoice Energieprijs;
• ING Circulair Ondernemersprijs;
• Duurzame Dinsdag prijs.

De Duurzame Troonrede wordt dit jaar 
uitgesproken door Volkert Engelsman, 
oprichter van Eosta: het grootste handelshuis 
van biologisch geteelde groente en fruit in 
Europa. Bovendien worden er weer ‘duurzame 
lintjes’ uitgereikt aan mensen die zich hebben 
onderscheiden in de wereld van duurzame 
ontwikkeling.
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De waarde van Duurzame Dinsdag: initiatieven als Living Lab

In de koffer van Duurzame Dinsdag zitten jaarlijks enkele honderden initiatieven die nieuwe 
onderwerpen agenderen, slimme oplossingen bedenken, de samenleving wakker schudden en 
duurzame ontwikkeling anders organiseren. De laatste jaren zien we steeds meer samenwerking 
tussen overheid en initiatief. Duurzame Dinsdag draagt daaraan bij, omdat actief naar matches 
en samenwerking wordt gezocht.

Een aantal initiatieven op het gebied van ruilen en lenen en delen van kleding is door het 
ministerie van IenW gematcht met de modebranche. De initiatieven laten zien, dat het mogelijk 
is om naast de verkoop van kleding, ook een businessmodel neer te zetten, waarbij de kleding 
niet (direct) eigendom wordt van de klant. De initiatieven gaan gegevens verzamelen in een 
soort monitor, vergelijkbaar met de Reparatie monitor van de Repair Cafés en Stichting 
Natuur en Milieu. Dit is een online tool waarmee Repair Cafés heel eenvoudig kunnen monitoren 
welke producten zij binnen krijgen, wat daar mis mee is en wat er – al dan niet met succes - is 
gedaan om het voorwerp te repareren. De verzamelde data geven inzicht in de duurzaamheid 
en repareerbaarheid van de spullen. Hiermee benadert Stichting Repair Café International 
fabrikanten, politici en consumenten. Dat moet leiden tot betere producten die passen in de 
circulaire economie.

De ervaringen met de Reparatie monitor en de monitor van de kledingruil en -leen initiatieven 
dragen bij aan meer inzicht over “voortgebruik” waarmee ook andere sectoren, zoals speelgoed 
en gereedschap, zijn gediend.

Het topje van de ijsberg

Duurzame Dinsdag is belangrijk voor duurzame en maatschappelijke initiatieven, het brengt deze 
direct onder de aandacht van politiek en beleid. En er zijn meer plekken waar je je initiatief 
online en offline kunt delen. Samen geven deze platforms een beeld van maatschappelijk 
initiatief en sociaal ondernemerschap in Nederland. Of en waar mensen hun initiatief online 
zetten, hangt af van de insteek van het platform. De MAEX maakt vooral de maatschappelijke 
waarde van initiatieven zichtbaar. Het IdealenKompas verbindt maatschappelijk vraag en 
aanbod. Via VoordeWereldvanMorgen (het platform van de ASN Bank) kun je de community 
inschakelen om je initiatief te versterken en dat zelfde geldt voor Nudge. Social Enteprise 
NL bundelt de krachten van sociaal ondernemers in Nederland. Al deze platforms zijn 
verzamelplekken van maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemingen en geven -net zoals 
Duurzame Dinsdag- zicht op deze beweging. Via Duurzame Dinsdag zien we het topje van de 
ijsberg.

https://repairmonitor.org/nl
https://maex.nl/
https://www.idealenkompas.nl/
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/
https://www.nudge.nl/
https://www.social-enterprise.nl/
https://www.social-enterprise.nl/
https://www.duurzamedinsdag.nl/
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3. Kwantitatieve analyse:       
 resultaten in cijfers
3.1 Aantal inzendingen
In 2018 zijn er 359 inzendingen, een 
verdubbeling in 10 jaar. Het absolute getal is 
lager dan in 2017, maar het aantal autonome 
inzendingen is ongeveer vergelijkbaar. In 
2018 zijn 228 inzendingen van mensen 
die zich autonoom aanmeldden via www.
duurzamedinsdag.nl en 131 inzendingen 
afkomstig van de Duurzame Jonge 100. 

In 2017 kwam de helft van het aantal 
inzendingen via een koppeling met andere 
platforms, zoals MAEX, Voor de Wereld van 
Morgen, het platform van de ASN Bank, en de 
Duurzame Jonge 100.

In bijlage 1 staan alle geaccepteerde 
inzendingen. *

* De organisatie van Duurzame Dinsdag selecteert bij indienen. 
Inzendingen die niet passen bij het concept of dubbel zijn worden niet 
toegelaten.

N.B. Aantallen inzendingen in 2017: hiervan ca. de helft indirect, via andere platforms

3.2 Wie doen er mee?
De helft van alle inzendingen komt van 
bedrijven (50%). Het percentage bedrijven 
is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Er zit 
een groot aantal startups in de koffer met 
concrete, innovatieve plannen.

Negen procent van de inzendingen komt van 
maatschappelijke organisaties. Dat aantal 
daalt de afgelopen jaren. Het lijkt erop dat 
steeds meer mensen op een ondernemende 

manier werken aan duurzame ontwikkeling. 
Coöperaties en BV’s komen veel vaker voor 
dan stichtingen en verenigingen.

Het aantal inzendingen van individuele 
burgers daalt ook al enkele jaren. In 2018 
zien we weer een kleine opleving. Van alle 
inzenders is 9% jonger dan 25 jaar en/
of student. Veel jonge inzenders zijn óók 
(duurzaam of sociaal) ondernemer.
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Samenwerking overheden en duurzaam ondernemers

Wanneer maatschappelijke waardencreatie centraal wordt gesteld in het inkoopbeleid van 
overheden en bedrijven zal het een belangrijk instrument worden voor een inclusieve en 
circulaire economie. Uit een onderzoek van PWC (2018) blijkt dat 75% van de gemeenten 
vindt dat zij onvoldoende kennis heeft van sociaal en duurzaam ondernemen. Samenwerking 
ligt voor de hand, omdat beiden werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. 
Social Enteprise NL onderzocht in de zomer van 2018 in hoeverre sociaal ondernemingen 
concreet worden benoemd in de nieuwe coalitieakkoorden. In ongeveer een derde van 
de grote gemeenten (G40) is dat het geval. Inkoop en stimuleren/faciliteren van sociaal 
ondernemerschap binnen de gemeente worden het meest genoemd.*

* Bron: website Social EntepriseNL (juli 2018) en PWC, Prille kansen: de samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten in   
Nederland (maart 2018)

3.3 Ideeën en initiatieven
Van alle inzenders heeft 87% een concreet 
en eigen initiatief; het gaat hier vooral om 
startups en om bedrijven die bezig zijn met 
opschaling.

De overige 13 % van de inzendingen zijn 
ideeën. Dat zijn ‘tips en suggesties’ uit de 
samenleving, die door anderen zouden moeten 
worden opgepakt. Veel van deze suggesties 
gaan over het afschaffen van verschillende 
plastic toepassingen en over verpakkingsvrije 
verkoop van producten.
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MEER VERPAKKINGSVRIJ 

“Winkels met zo min mogelijk verpakkingen. Mensen nemen dan hun eigen herbruikbare 
verpakkingen mee. Ook zou het goed zijn om daar de herbruikbare verpakkingen te verkopen 
(zoals broodzakken en potten), liefst van duurzame materialen. Sowieso zou ik graag 
meer producten plasticvrij en herbruikbaar willen zien. Denk aan wasbare luiers, bamboe 
tandenborstels, natuurlijke rietjes, stoffen boodschappentassen, etc.” (nr. 315)

Plastic revolutie 

We staan aan de vooravond van een plastic revolutie. De inzendingen uit de koffer van 
Duurzame Dinsdag kondigen dat al enige jaren aan. Maar nu wordt van alle kanten druk 
uitgeoefend om anders om te gaan met plastics. In juni 2018 brachten de Verenigde Naties 
een rapport uit, waarin zij bij overheden pleiten voor een verbod of belasting op plastic 
tasjes en voedselverpakkingen. Volgens het rapport worden wereldwijd jaarlijks vijf biljoen 
tasjes gebruikt, en wordt minder dan 10% van al het geproduceerde plastic ooit gerecycled. 
De Europese Commissie bracht deze zomer een plan uit, om plastic wegwerpproducten te 
verbieden. Bedrijven pakken de handschoen op. Zo is IKEA van plan om per 2020 te stoppen 
met de verkoop van alle plastic wegwerpproducten, zoals rietjes, bekers en zakjes en doet 
LIDL vanaf 2019 plastic wegwerpproducten in de ban. Ook Starbucks zal per 2020 stoppen 
met plastic rietjes. Supermarktketen Jumbo kondigde aan plastic verpakkingen bij groenten 
terug te gaan dringen. In plaats van groenten en fruit in plastic aan te bieden, wil Jumbo de 
producten gaan brandmerken met laser. Ook Albert Heijn experimenteert met alternatieven. 
De druk vanuit consumenten wordt groter. De plastic attacks die in juni 2018 in meer dan 20 
landen werden georganiseerd getuigen daarvan. Actievoerders pakten hun inkopen uit aan 
de kassa, om het plastic afval achter te laten in de supermarkt. Het doel? Winkels te laten 
nadenken over alternatieven. Die overigens in deze (en in voorgaande edities van Duurzame 
Dinsdag) ruim voorhanden zijn.
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In welk stadium bevinden de initiatieven 
zich?

Verreweg de meeste initiatieven (n=312) zijn 
op het moment van inzenden in uitvoering 
(69%). Dat betekent dat ze zijn gestart of 
bezig zijn met verdere groei en opschaling. 
Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Toen 
bevond 72% van de inzendingen zich in 

de uitvoeringsfase. Ter vergelijk: het jaar 
daarvoor was dat nog 53%.

De overige initiatieven bevinden zich in 
de startfase: 12% is op het moment van 
indienen nog in de idee-fase, 12% heeft een 
ondernemingsplan klaarliggen, maar zoekt 
bijvoorbeeld nog partners of startkapitaal en 
7% bevindt zich in de testfase.

3.4 Lokaal, regionaal of landelijk bereik
Opmerkelijk is dat de stijging van het aandeel 
inzendingen met een lokaal bereik van het 
afgelopen jaar niet verder heeft doorgezet. 
Het ligt nu zelfs wat lager dan in 2016 en 
is vergelijkbaar met de jaren daarvoor. Wij 
denken dat dat niet komt omdat er minder 
initiatieven op lokaal niveau zijn, maar doordat 
ze simpelweg minder in beeld zijn geweest bij 
Duurzame Dinsdag.

Het aandeel inzendingen met een 
internationaal bereik zet verder door. Veel 
ondernemers bedienen een internationale 
markt, of zijn dat in de toekomst van plan. 
Dit kun je bijvoorbeeld zien aan de websites 
van veel startups die internationaal zijn 
georiënteerd.
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3.5 Ondersteuningsbehoefte
Bijna alle inzenders geven aan behoefte 
te hebben aan een zekere vorm van 
ondersteuning, maar liefst 94%. Deze getallen 
zijn lastig te vergelijken met voorgaande jaren. 
De inzenders die via DJ100 zijn aangemeld, 
hebben hierover namelijk geen uitspraken 
gedaan. We weten uit ervaring dat deze 
groep behoefte heeft aan investering- en 
werkkapitaal en aan ingangen bij de overheid 
en andere potentiele opdrachtgevers. Het 
is moeilijk om überhaupt aan tafel te komen, 
om een product of dienst te laten zien. Veel 

overheden realiseren zich dit niet. Daarnaast 
is vraag naar specifieke expertise (technisch, 
juridisch, marketing en PR). Zichtbaarheid is 
voor veel kleine ondernemers een probleem. 
Daarom zijn initiatieven zoals LoopedGoods 
zo belangrijk: Zij zorgen voor bundeling van 
krachten en helpen om meer bekendheid te 
genereren.

Als we inzendingen via de DJ100 buiten 
beschouwing laten, dan is het beeld als volgt:

Financiering blijft net zoals voorgaande 
jaren de meest voorkomende behoefte. Het 
blijft erg lastig om start- en werkkapitaal te 
vinden. Veel duurzaam en sociaal ondernemers 
hebben een ander soort business case dan 
veel financiers gewend zijn te beoordelen. 
Terugverdientijden zijn vaak langer. De 
benodigde bedragen zijn vaak relatief klein. 
Banken en andere financiers investeren echter 
liever grote bedragen in ondernemingen met 
een relatief laag risicoprofiel, dan relatief 
kleine bedragen in startups met (in hun 
systematiek) hoog risicoprofiel. Overheden 
hebben vaak hun vertrouwde suppliers, waar 
nieuwe aanbieders niet zomaar tussenkomen. 
Daar komt nog bij dat de beslistermijnen 
(bijvoorbeeld twee keer per jaar) niet passen 
bij de dynamiek van startups en MKB.

LOOPED GOODS 

“Looped Goods is de grootste circulaire 
webshop van Nederland. Meer dan 60 
ondernemers verkopen hun circulaire 
producten al via ons platform en we 
groeien elke week met meer ondernemers 
en producten. Door ons specifiek te 
richten op circulaire producten, met 
stevige selectiecriteria voordat iemand op 
de webshop komt te staan, garanderen we 
de kwaliteit.” (nr. 307)
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4. Thema’s: wat zit er in de 
 Koffer van Duurzame Dinsdag
4.1 De grote lijnen

Inzendingen zijn bijna zonder uitzondering 
integraal duurzaam. Dat betekent dat ze op 
meerdere thema’s bijdragen aan duurzame en 
maatschappelijke ontwikkeling. Klimaat is een 
overkoepelend thema. Ruim zestig procent van 
alle inzendingen draagt direct of indirect bij 
aan klimaatdoelstellingen. Als we kijken naar 
de ontwikkelingen van de afgelopen jaren valt 
het volgende op:

• Circulaire economie is -net zoals vorige   
jaar- de sterkste stijger: 42% dit jaar, ten   
opzichte van 33% in 2017 en 22% in 2016. 
In twee jaar tijd is het aandeel verdubbeld! 

• Het aandeel inzendingen dat bijdraagt aan 
de energietransitie is vergelijkbaar met 
vorig jaar; 

• Het aandeel voedsel- en voedsel 
gerelateerde inzendingen stijgt jaarlijks 
licht; 

• Het aandeel inzendingen dat bijdraagt aan 
sociale cohesie en sociale duurzaamheid is 
dit jaar de grootste daler; 

• Het aandeel van inzendingen voor overige 
thema’s is ongeveer gelijk gebleven ten 
opzichte van vorig jaar.

Technische oplossingen

Van alle inzendingen gaat 40% over 
techniek. Dat is meer dan vorig jaar (destijds 
30%). Technische oplossingen zien we op 
verschillende terreinen. Het gaat zowel 
om technieken die processen efficiënter 
laten verlopen, maar ook om technieken die 

transparantie bieden en gedragsverandering 
stimuleren. Een voorbeeld van beiden is 
LINQ, woning van de toekomst . Ook apps 
en platforms zien we de laatste jaren steeds 
meer onder de inzendingen, zoals Heroes 
and Friends. Dit is een digitaal platform om 
medestanders te vinden voor de realisatie van 
je initiatief.
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LINQ WONING IN DE TOEKOMST 

“VIRTU, een studententeam aan de TU Eindhoven, wil stedelijke problematiek en vervuiling 
van het milieu aanpakken door de meest duurzame woning van de wereld te bouwen. Het 
team combineert slimme technologie met duurzame bouwprincipes en stedelijke planning. 
LINQ, is een woning waarin processen en apparaten worden verbonden door één slim 
systeem. Het systeem faciliteert communicatie tussen alle apparaten, waardoor deze sneller, 
slimmer en meer efficiënt kunnen opereren. Tegelijkertijd zal het systeem interactie aangaan 
met de bewoner om de bewoner een duurzamere levensstijl aan te leren.” (nr. 109)

HEROES AND FRIENDS

“Heroes en Friends is een participatieplatform. Het is een online omgeving waar je in 
contact komt met maatschappelijke projecten en initiatieven die voor jou interessant zijn. 
Met Heroes en Friends vraag je mensen iets te doen waar ze goed in zijn of iets te geven 
wat ze kunnen missen. Je kunt daarnaast mensen uitnodigen om online campagnevoerder 
te worden voor jouw project. Campagnevoerders verspreiden jouw nieuws direct op hun 
persoonlijke pagina. Zo bereik je een steeds grotere groep mensen. Een feest om elkaars 
dromen in vervulling te laten gaan.” (nr. 188)

Sociale innovatie

Dit jaar geldt voor 39% van alle inzendingen 
dat ze sociale innovatie in zich dragen. Dat wil 
zeggen: het zijn maatschappelijke initiatieven, 
die op een innovatieve, andere manier 
bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk. 
Meestal dienen zij méér maatschappelijke 
doelen of ‘waarden’ tegelijk, denk aan het 
bestrijden van eenzaamheid, inclusieve 

samenleving, gezondheid en groen etc. Het 
gaat vaak om waarden die moeilijk in geld zijn 
uit te drukken. Omdat deze initiatieven niet in 
een hokje passen, is overleven lastig. Via het 
Sustainable Finance Lab wordt gezocht naar 
nieuwe businessmodellen, die -net zoals de 
initiatieven zelf- gebaseerd zijn op circulaire 
principes (zie kader).
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Product as a service 

Circulaire economie vraagt om circulaire bedrijfsmodellen. Een van de meest veelbelovende 
is het Product as-a-Service model. Dit model richt zich op gebruik en service in plaats van 
op bezit van het product zelf. Bedrijven blijven eigenaar van hun producten en worden zo 
gestimuleerd om hoogwaardige en duurzame producten te maken, terwijl klanten gebruik 
maken van het product zonder verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud.
Potentiële financiers kunnen de risico’s van circulaire bedrijfsmodellen lastig inschatten. 
De ondernemers kunnen hen daar vaak ook niet goed bij helpen. Sustainable Finance 
Lab,  Circle  Economy en Fairphone hebben samen met PGGM, ING, ABN-AMRO, NBA, 
Allen & Overy en Circularise een consortium opgericht en een blauwdruk gemaakt voor 
een financieel bedrijfsmodel voor bedrijven die product as a service aanbieden. Juridische 
templates, een Circulair Servicecontract en een financiële cashflowtool laten zien dat de 
kloof tussen de bedrijven en financiers kleiner is dan aanvankelijk werd gedacht. (bron: 
Sustainable Finance Lab).

Bewustwording

Ruim de helft van alle inzendingen gaat (ook) 
over bewustwording rondom een duurzame 
leefstijl (55%). Deze inzenders willen dus 
niet alleen een duurzaam product of dienst 
in de wereld zetten, maar daarmee ook een 
statement maken. Meestal is dat indirect, 
via de producten of diensten die worden 
aangeboden. Denk aan energie, plantaardig 
eten, persoonlijke verzorging, gifvrije bloemen, 
afval en kleding.
In 4% betreft het projecten die zich 

richten op het onderwijs. Een voorbeeld 
hiervan is Klas op Groen, dat zich 
met duurzaamheidseducatie richt op 
schoolbesturen, teams, buitenschoolse 
opvang, kinderen en jongeren. Een van 
hun projecten is Circus Circulair: een 
rijdende groene karavaan met theater en 
een laboratorium, waarin allerlei thema’s 
aan de orde komen. In vergelijking met 
eerdere edities van Duurzame Dinsdag is het 
aantal inzendingen dat zich puur richt op 
duurzaamheidseducatie via het onderwijs dit 
jaar lager.

SEA GREEN

“Sea Green wil zoveel mogelijk mensen 
overtuigen dat het eten van en koken 
met groenten uit de zee lekker, leuk en 
makkelijk is. Dit willen wij bewerkstelligen 
door mensen kennis te laten maken met 
de mogelijkheden van zee-groenten. Die 
zijn niet alleen lekker en voedzaam, ze 
dragen ook bij aan een betere planeet. 
Het verbouwen van zeewier heeft geen 
zoet water, bestrijdingsmiddelen of 
kunstmest nodig en het concurreert 
niet met schaarse landbouwgrond. Het 
is makkelijk schaalbaar, zo goed als 
klimaatneutraal en heeft een positief 
effect op leven in de oceaan. “ (nr. 221)

BUBBLES NATURAL BODYCARE

“De natuurlijke verzorgingsproducten 
van Bubbles bevatten alleen natuurlijke 
en biologische ingrediënten. Dit is beter 
voor kinderen en voor de (onderwater)
wereld. Bij gebruik van deze producten 
komen er namelijk geen schadelijke stoffen 
in het water terecht. Alle producten zijn 
bovendien verpakt in flesjes gemaakt 
van biobased plastic en voorzien van een 
zuinige doseerpomp. We willen kinderen 
op een eenvoudige manier bewustmaken 
van wat er aan schadelijke stoffen via 
afvoerputjes ‘verdwijnt’ en hoe je dit kan 
voorkomen door natuurlijke producten te 
gebruiken.” (nr. 313)
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4.2 De thema’s

4.2.1 Klimaat
Net zoals vorig jaar draagt ruim zestig procent 
van de inzendingen bij aan een reductie 
van CO2 (61%), en heeft dus een directe 
positieve impact op klimaatdoelstellingen. 
De inzendingen zijn divers, van energie 
besparen en/of opwekken, circulaire 
economie, duurzaam bouwen, voorkomen van 
voedselverspilling, groene mobiliteit, deel-
concepten tot het beperken van de methaan 
uitstoot door koeien (zie kader) . 

In dit hoofdstuk zijn de meest voorkomende 
thema’s toegelicht. In bijlage 2 staat een lijst 
met inzendingen per thema en specifieke 
onderwerpen.

BLUGRASS

“De landbouw is een van de meest 
vervuilende sectoren. Door een specifiek 
soort zeewier (Asparagopsis taxiformis) 
aan veevoer toe te voegen, kan de 
methaanuitstoot bij koeien substantieel 
dalen. Australisch onderzoek liet een 
afname zien tot 80%. Dit soort zeewier 
groeit in tropische wateren. Wij gaan 
het nu in Nederland kweken en testen, 
samen met de WUR en onze investeerder. 
Het doel is om klimaatneutrale melk 
op de markt te brengen, waarmee 
klimaatneutrale kaas, ijs, chocola etc. 
geproduceerd kan worden.” (nr. 239)

4.2.2 Circulaire economie en afval
De circulaire economie groeit! Het is het 
meest genoemde thema in 2018. 

De tabel laat de onderverdeling zien binnen 
dit thema.
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Verpakkingen en single use plastic

Duidelijk signaal uit de koffer van Duurzame 
dinsdag 2018 is de roep om anders om te 
gaan met verpakkingen. Er waren al eerder 
verpakkingloze supermarkten, maar de tijd 
lijkt nu meer dan rijp voor dit soort concepten. 
Naast de vraag om verpakkingloze retail, staat 
het anders verpakken van medicijnen en het 
hergebruik van verpakkingen in supermarkten. 
Een voorbeeld hiervan is het Bijvulstation, 
waarmee je producten in de winkel letterlijk 
bijvult met zelf meegebrachte verpakkingen. 
Orkaza, een afhaalservice voor maaltijden, 
opent haar deuren binnenkort in Amsterdam. 
Niets zal verpakt worden in plastic, alle 

verpakkingen kunnen worden hergebruikt.
Verschillende initiatieven vragen om het 
geheel afschaffen van wegwerp plastic. 
Sommigen bieden alternatieven, zoals Straw 
by straw, dat rietjes van rogge-stengels 
heeft ontwikkeld en Sipster dat rietjes 
van bamboe en eetbare rietjes aanbiedt. 
Sharepack is een maaltijd bezorgservice, 
met statiegeldverpakking van bio plastic, die 
worden opgehaald en gereinigd. Broodnodig 
wil in samenwerking met winkeliers katoenen 
broodzakjes introduceren. Daarmee kan 
brood bij de bakker of supermarkt worden 
opgehaald.

STRAW BY STRAW

“In de horeca worden veel rietjes gebruikt, die vervolgens bij het afval belanden en hiermee 
bijdragen aan de vervuiling van het milieu. Een schatting is dat we in Nederland bijna 8 
miljoen rietjes gebruiken per dag! Straw by Straw vervangt plastic rietjes in de horeca door 
rietjes van roggestengels. Na de maïsoogst moeten boeren hun bodem weer bevruchten, dit 
kan met groenbemesting zoals rogge, haver en tarwe. Rogge neemt veel stikstof op én zorgt 
ervoor dat de grond weer vruchtbaar wordt. De stengels die overblijven na de oogst zijn 
stevig genoeg en kunnen dus prima dienen als drinkrietjes.” (nr. 127)

Afval scheiden
 
Ook klinkt de vraag naar het makkelijker 
scheiden van plastic afval. Bijvoorbeeld het 
voorstel om logo’s op verpakkingen in heel 
Europa gelijk te stellen, of te gaan werken 
met een ‘Cyclechip’ of kleurcode, zodat het 
plastic op soort gescheiden en daardoor beter 
hergebruikt kan worden.

Upcyclen van plastic

Er is een nieuwe generatie initiatieven die van 
(plastic) afval nieuwe producten maakt. Zoals 
10XL, de grootste 3D printer van Nederland, 
die plasticafval uit oceanen verwerkt. Het 
bedrijf Plastic Whale Circulair Furniture 
(een samenwerkingsverband van VEPA en 
Plastic Whale) maakt kantoormeubilair van 
plastic afval uit de Amsterdamse grachten. 
Clockworks maakt horloges van afgedankt 
plastic.
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Bouwafval als nieuwe grondstof
 
Bouw- en sloopafval is gewild. Verschillende 
initiatieven laten nieuwe toepassingen zien 
van bouw- en sloopafval. Van designmeubelen 
van VanDeBouwplaats tot nieuwe grondstof 
voor de bouw, zoals Repurpose of de verven 
van Fairf. Veel van deze nieuwe grondstoffen 
verdwijnt nu nog als afval. Deze initiatieven 
zijn geholpen met betere ontsluiting van 
het aanbod van bouwafval en betere 
handhaving door gemeenten op afvoeren. 
Stretch Scetch kan bouwplaten ‘scripten’. Een 
computerprogramma rekent precies uit hoe uit 
de bestaande houtvoorraad zo zuinig mogelijk 
kan worden gebruikt, met zo min mogelijk 
verlies.

MARA & VILLOSA SIERADEN

“Onze sieraden zijn gemaakt van 
gerecycled goud uit oude elektronica, 
zoals mobiele telefoons. Wij willen dat 
onze sieraden bijdragen aan een toekomst 
waarin we goud niet meer uit vervuilende 
goudmijnen halen, maar uit de urban mine 
in onze eigen achtertuin. Een duurzaam, 
handgemaakt en uniek sieraad met een 
verhaal. Met een deel van de opbrengst 
van de verkochte sieraden worden 
projecten in Zuid-Amerika gesteund, die 
zich inzetten voor een beter leven in de 
gebieden rondom goudmijnen.” (nr. 196)

REPURPOSE

“Repurpose zorgt ervoor dat bestaande materialen de bouwstenen zijn voor nieuw 
en onderscheidend vastgoed. Het doel is om hergebruik uiteindelijk net zo normaal te 
maken als bouwen met nieuwe producten. Bij diverse (ver)bouw- en sloopprojecten wordt 
Repurpose betrokken om het sloop- en bouwproces in een vroeg stadium om te buigen tot 
een proces voor maximaal hergebruik.” (nr. 104)

FAIRF

“Fairf is een jong verf merk dat een positieve, kleurrijke en duurzame samenleving voor 
ogen staat. Duurzaamheid betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor de gehele 
keten: zowel voor de productie, als voor de levering en de toepassing van het product. 
Duurzame verf van Fairf wordt geproduceerd in een fabriek die draait op zelf opgewekte 
energie van zonnepanelen. De binder, het belangrijkste ingrediënt, wordt gemaakt van 
gerecycled sloophout. De bezorging van Fairf gebeurt in de grote steden in Nederland op de 
fiets.” (nr. 165).

Fotocredit: Stijnstijl Fotografie
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Verduurzaming in de bouw 

Op 10 juli 2018 tekenden zo’n 50 van de grootste spelers in de bouwwereld het 
Betonakkoord. De belangrijkste afspraken in het Betonakkoord zijn samenwerking 
en transparantie in de keten, het laten groeien van de vraag naar ‘groen beton’ door 
duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen en 100% hoogwaardig hergebruik van 
betonafval in 2030. Het is een initiatief vanuit de hele keten: opdrachtnemers, producenten 
en bouwondernemingen. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse 
Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn (mede) 
ondertekenaar. (bron: MVO Nederland, juli 2018)

‘Afval is grondstof’ wordt professioneel
 
Naast het groeiende aantal sociaal 
ondernemingen dat prachtige producten 
maakt van reststromen, is er een nieuwe 
bedrijfstak bijgekomen: de reststroom-
adviesdiensten. Zij adviseren bedrijven hoe 
zij hun reststromen kunnen ombuigen tot 
nieuwe verkoopbare grondstoffen, of tot 
nieuwe producten. Voorbeeld hiervan is Better 
Future Factory, een duurzaam ontwerp- en 
ingenieursstudio.

Service based concepten 

Als klanten betalen voor gebruik in plaats 
van bezit, wordt het aantrekkelijk voor 
producenten om te investeren in producten 
die lang meegaan. Diverse ondernemingen 
nemen daarin het voortouw. Bij Bundles 
bijvoorbeeld koop je geen wasmachine, maar 
neem je een abonnement op schone was. 
Gerrard Street biedt koptelefoons als een 
service aan. Dat leidt tot de ontwikkeling 
van koptelefoons die minder snel kapotgaan 
en eenvoudig gerepareerd kunnen worden. 
Kapotte koptelefoons worden weer 
teruggehaald en indien nodig gerecycled.

Biobased

Het aantal biobased initiatieven in de 
koffer van 2018 is niet gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. We nemen aan 
dat deze categorie wel groeit, getuige 
het aantal samenwerkingsverbanden 
tussen ondernemers, kennisinstellingen en 

overheden op dit vlak. Ook dit jaar zitten 
er goede voorbeelden in de koffer. RUIK, 
maakt parfums van natuurlijke grondstoffen, 
zoals sinaasappelschillen en kerstbomen, 
Straw by straw maakt rietjes van rogge 
stengels. Fruitleather gebruikt left-overs 
van fruit voor duurzaam, op leer lijkende 
materialen en Bubbles Natural Bodycare for 
Kids verkoopt haar producten in biobased 
verpakkingen. HYGENIQ heeft biobased 
schoonmaakmiddelen ontwikkeld, die 
chemische varianten overbodig maakt. 
Ondernemers, kennisinstellingen en overheden 
zoeken elkaar op om ontwikkelingen in de 
bio-economie te stimuleren, met elkaar te 
verbinden en zo meer slagkracht te krijgen. 
Blue City Lab in Rotterdam heeft een 
wet lab en dry lab. Door deze combinatie 
kunnen materialen vanaf de cel gekweekt 
worden in het wet lab en vervolgens in het 
dry lab verwerkt worden tot eindproduct. 
Denk aan een verpakkingsmateriaal van 
oesterzwammen-mycelium. Op de Green 
Chemistry Campus werken ondernemers, 
overheden en kennisinstellingen aan de 
opschaling van nieuwe, duurzame materialen 
en chemicaliën voor de bouwmaterialen- 
en verpakkingsindustrie. Hernieuwbare 
grondstoffen zoals olifantsgras, gft- en 
houtafval vormen daarvoor de basis. De 
campus biedt niet alleen faciliteiten zoals 
laboratoria, een demoruimte en kantoorruimte, 
maar ook ondersteuning op het gebied van 
financiering, marketing en technologie.
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BLAUWDAK

“Blauwdak heeft een reststroom omgezet in een substraat voor groene daken. De 
reststroom, het zogenaamde roostergoed, wordt bij de waterzuivering uit het rioolwater 
gefilterd. De reststroom bestaat voor het grootste gedeelte uit materialen die men na het 
gebruik door de wc heen spoelt, terwijl dit niet de bedoeling is. Het bijzondere aan het 
roostergoed substraat is dat het bijzonder veel vocht op kan nemen. Dit is met name in 
steden belangrijk om wateroverlast te verminderen.” (nr. 140)

4.2.3 Duurzaam bouwen

Anders ontwerpen en herbestemmen 

Niet alleen wordt er gebouwd met nieuwe 
materialen, zoals we zagen bij het thema 
circulaire economie, maar er wordt ook 
anders ontworpen. Zie bijvoorbeeld de eerder 
toegelichte LINQ: een duurzame woning, die 
het gedrag van de bewoners verduurzaamt 
door slimme technologie. Ook zijn er 
initiatieven die zich richten op huizenbezitters, 
zoals Mowtown Movement en Greenhome

MOTOWN MOVEMENT

“Wij ontwikkelen een low-budget 
en do-it-yourself methode voor het 
transformeren van een vervallen 
woning naar een zelfvoorzienende 
woning. Het doel is om de strijd tegen 
klimaatverandering op te schalen door 
duurzame huisvesting voor iedereen 
toegankelijk te maken.” (nr. 106).

Nieuwe woonvormen 

Er is een behoefte aan ruimte voor nieuwe 
woonvormen. Deze trend is al enige jaren 
zichtbaar. De groei van de Tiny House 
beweging en het ontstaan van woonzorg 
concepten als Erfdelen en Buurtschap 
Waaranders illustreren die behoeften. 
Reguliere projectontwikkelaars houden 
hier nog lang niet altijd rekening mee en 
ook financiering (gezamenlijke hypotheken 
bijvoorbeeld) vergt veel uitzoekerij. Voor veel 
gemeenten is het lastig om mee te gaan in 
deze nieuwe woonbeweging.

WAARANDERS

“Woonzorgconcept Waaranders speelt 
in op de WMO. Binnen het concept blijven 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen. Dat geldt voor ouderen en voor 
mensen met een beperking. De ouderen 
kunnen binnen het concept zorg krijgen 
wanneer zij dat nodig hebben of wensen. 
Mensen met beperking hebben hun 
dagbesteding in hun eigen woonomgeving. 
Ook gezinnen, alleenstaanden en 
starters zijn welkom. Noaberschap is het 
uitgangspunt. De openbare woonomgeving 
bestaat uit eetbare tuinen en een 
boomgaard.” (nr. 45)
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4.2.4 Energie

Het aandeel inzendingen dat bijdraagt aan de 
energietransitie is vergelijkbaar met vorig jaar: 
27%. 

SOCIAAL DUURZAME LED-TUBES

“Wij vervangen oude Tl-buizen door LED-Tubes met externe drivers met minimaal 100.000 
branduren. Dat bespaart tussen 60% en 70% energie en de LED-Tube is geheel circulair. 
Mocht er onverhoopt een LED defect gaan, wordt dat onderdeel vervangen. Het defecte 
onderdeel wordt gerepareerd en gebruikt in een Refurbished-Tube. De Led-Tube wordt door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geassembleerd en zij bouwen de armatuur om, 
zodat deze geschikt is voor de LED-Tube.” (nr. 52).

Slim met data: optimaliseren van het 
energiesysteem

Big data vormen de volgende stap in het 
efficiënter maken van ons energiesysteem. 
Sundata maakt slimme analyses van 
zonnepanelen om energieopwekking en 
verbruik te optimaliseren. Dit is handig 
voor de consument die meer rendement uit 
zijn panelen wil halen. Withthegrid heeft 
sensoren ontwikkeld om stalen leidingnetten 
te monitoren tegen roestvorming en een 
systeem gemaakt voor het monitoren van 

lekken in warmtenetten. Dit betekent dat de 
toekomstige warmtenetten beter gemonitord 
kunnen worden tegen graafschades of 
lekkages van binnenuit. Hero ontwikkelt 
software om, met behulp van data, het 
energiebeheer te optimaliseren. Ook 
productontwikkeling leidt tot efficiëntere
energieopwekking. Een voorbeeld hiervan 
is Zigzag Solar: een energieopwekkende 
gevel, met beduidend meer rendement dan 
conventionele zonnepanelen.

HERO

“Hero ontwikkelt software in minicomputers voor grootschalige verwarmingsinstallaties in 
kantoren, scholen en appartementencomplexen. Algoritmes in de Hero analyseren allerlei 
parameters die van invloed zijn op de energieopname van het systeem. Of dat nu gas, 
elektriciteit, zonne-energie of aardwarmte is. Hero kijkt naar de actuele warmtevraag, wat 
de buitentemperatuur is en naar de trends uit het verleden. Warmte is langzaam: als je 
nu begint te verwarmen is de invloed daarvan pas later merkbaar. Wanneer je dankzij die 
algoritmes al weet wat de energieconsumptie straks gaat worden, kun je op basis daarvan 
gaan verwarmen. Of juist niet.” (nr. 216)

Off grid

Naast het optimaliseren van ons 
energiesysteem, is er ook een categorie 
inzenders die zich richt op ‘off grid’ gaan. 
Off Grid Electric is vooral in het buitenland 

actief en biedt een energieopwekking en 
zuinig verlichting systeem in één. Sustainer 
homes biedt klimaatoplossingen in de bouw, 
waaronder off-grid woningen.
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Grote bedrijven als serviceprovider voor 
burgerinitiatieven

Het thema energie legt een beweging bloot, 
die ook op andere thema’s zichtbaar wordt: 
Grote bedrijven worden serviceprovider 
voor burgerinitiatieven. Eneco bijvoorbeeld 
ondersteunt burger-energiecoöperaties. De 
burger-energiecoöperatie organiseert de 
vraag van bewoners. Eneco deed voorheen 
zaken met consumenten of bedrijven. Nu 
organiseert de consument zich via de burger-

energiecoöperatie: Business to community. 
Ook in de zorg vindt dit plaats. De burger-
zorgcoöperatie Elsrijk bundelt de zorgvraag 
van inwoners en is opdrachtgever van de grote 
zorgorganisatie Amstelring in Amstelveen.

Dit laat zien dat de verhouding gemeenschap, 
markt en overheid aan het verschuiven 
is. De consument komt in de positie van 
opdrachtgever, in plaats van ‘koper van het 
aanbod dat door de dienstverlener wordt 
aangeboden’.

4.2.5 Voedsel

De toegenomen maatschappelijke aandacht 
voor voedsel weerspiegelt zich ook bij de 
inzendingen van Duurzame Dinsdag. Het 
aandeel voedsel- en voedsel gerelateerde 
initiatieven stijgt elk jaar. In 2018 heeft een 
op vier inzendingen iets met voedsel te 
maken. Opvallend is dit jaar de aandacht voor 

insecten als eiwitbron en eetbare natuur. En 
net zoals we bij circulaire economie en energie 
zagen: er is een nieuwe dienstverlening 
aan het ontstaan die op een creatieve 
manier adviseert over voedselvraagstukken. 
Voorbeelden hiervan zijn de Foodhub en het 
EETschap.

Minder vlees, meer plantaardig en andere 
producten

De trend “meer aandacht voor plantaardig 
eten” van de laatste jaren, zet verder door. Bij 
een groter publiek is doorgedrongen, dat vlees 
minder duurzaam is dan vegetarisch. Vooral 
jongeren gaan nog een stap verder en gaan 
voor veganistisch. Food bloggers, zoals Lisa’s 
smarter food choices en andere influencials 
hebben hier invloed op. Het aantal veganisten 
in Nederland is gestegen van rond 16.000 
twintig jaar geleden tot 50.000 à 70.000 in 
2017. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten 
is rond 2 procent van de bevolking veganist.*  
Misschien qua aantallen nog in de marge, 
maar er is wel een beweging in gang gezet die 
de komende jaren verder zal groeien. Elke dag 
vlees is voor de nieuwe generatie passé.
*  NRC, 20 oktober 2017

WORTEL SCHIETEN

“Veel vluchtelingen hebben waardevolle kennis over plantaardige voeding. Daarom trekken 
studenten van HAS Hogeschool 10 weken op met statushouders. Ze bezoeken boerderijen 
en kwekerijen, ze koken en eten samen. Zo ontstaat er een uitwisseling van eetculturen. 
De statushouders leren welk lekkers er groeit op Nederlandse bodem, bouwen een 
sociaal netwerk op en wortelen beter in de Nederlandse maatschappij. Hun Nederlandse 
leeftijdgenoten leren meer over plantaardige voeding en met de opgedane kennis 
ontwikkelen ze plantaardige producten en doen ze onderzoek naar ‘vreemde’ gewassen.” (nr. 
352)
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Er zijn ook dit jaar weer nieuwe alternatieven 
voor vlees. Bijvoorbeeld de Krekelburgers, 
ontbijtgranen verrijkt met insectenmeel van 
Jimini’s en de prachtige producten van Boon 
laten ons andere proteïnebronnen proeven. 
Seagreen promoot de consumptie van zeewier.

Voedselverspilling 

Voedselverspilling wordt in een aantal 
inzendingen expliciet gecombineerd met 
andere onderwerpen. Een voorbeeld is 
De Blauwe Tomaat, een SRV-wagen die 
restvoedsel langs mensen brengt met krappe 
beurs. De Lekkere Man promoot het eten 
van haantjes en bokjes en andere mannelijke 

diersoorten die economisch niet rendabel 
zijn en meestal in diervoeders verdwijnen: 
een ethisch vraagstuk. De Verspillingsfabriek 
maakt soepen en sauzen van restproducten 
in samenwerking met Sligro en biedt mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt werk. Niet 
alleen geen verspilling van voedsel, maar ook 
niet van talent!

We zien overigens dat bedrijfsleven en retail 
de aansluiting vinden met initiatieven gericht 
op het voorkomen van verspilling. Diverse 
supermarkten verkopen soepen en sauzen die 
gemaakt zijn van reststromen en “kromme” 
groenten.

DE VERSPILLINGSFABRIEK

“De Verspillingsfabriek geeft reststromen vanuit de voedingsindustrie een nieuwe, nuttige 
bestemming. Ook op andere wijze maakt de Verspillingsfabriek een maatschappelijk 
statement: geen verspilling van talenten! Ongeveer 70 procent van het productieproces 
komt tot stand door mensen met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt.” (nr. 125)

Voedsel van dichtbij

Voedsel van dichtbij staat in de spotlights. 
Roggebotstaete in Flevoland, biedt onder 
meer een eetbaar natuurgebied. Ook zijn er 
diverse voedselbossen tussen de inzendingen, 
en een voedselbos ontwerp kit. Zelf voedsel 
verbouwen in huis of tuin of restaurant wordt 
gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door HRBS. Zij 
leveren de kweekbakken met kruiden. Na de 
oogst halen ze alles ook weer op en leveren 

nieuwe materialen aan.
Voedsel van dichtbij is ook: samen met de 
buurt voedsel verbouwen in buurtmoestuinen, 
stadslandbouw projecten, gezamenlijk voedsel 
afnemen van boeren uit de regio, vis uit de 
Noordzee delen met je buren. De voorbeelden 
zijn divers en dragen niet alleen bij aan 
kortere ketens maar ook aan sociale cohesie.

BUURVISSEN

“Onze vis gaat naar het buitenland en bij ons staat de Panga uit Vietnam op nummer één. 
Best gek en ook zonde, want je weet niet wat je proeft als je een net gevangen visje uit 
eigen zee eet. Buurvissen is een bedrijf dat voor verse vis uit onze eigen Noordzee zorgt. 
Filet, met alleen een papiertje erom, die je direct in de pan kan doen. De vis wordt per straat 
of per buurt aan huis op één adres geleverd en buren en vrienden kunnen zich inschrijven om 
daar vis op te halen.” (nr. 156)
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4.2.6 Natuur, groen en biodiversiteit

Ongeveer 1 op de 5 inzendingen heeft 
aandacht voor groen, natuur en water. 
Dat is vergelijkbaar met vorig jaar en 
beduidend meer dan de jaren daarvoor. 
Groene initiatieven gaan vaak samen 
met onderwerpen als gezondheid, 
klimaatadaptatie en sociale samenhang.

Grond voor algemeen nut

Belangrijke ontwikkeling is het feit dat er 
steeds meer burger-gebiedscoöperaties 
ontstaan, zoals in het beekdal van de Kleine 
Beerze in Noord-Brabant. De Landcoöperatie 

Dal van de Kleine Beerze zet zich in voor 
natuur en biodiversiteit en meer identiteit 
van het gebied. De idee ontstond, toen de 
provincie land wilde verkopen, met genoemde 
restrictie. Dit was aanleiding voor boeren en 
bewoners om een coöperatie op te richten. De 
coöperatie koopt het gebied door certificaten 
uit te geven. Een certificaat geeft het recht 
op eigendom van een stukje grond en men is 
tevens lid van de coöperatie. Het land wordt 
verpacht aan boeren, die natuurvriendelijk 
boeren en streekproducten maken. Hierdoor 
wordt de coöperatie financieel gevoed.

Gebiedscoöperaties en de Omgevingswet 

In gebiedsprocessen waar burgers actief zijn leren we waardevolle lessen voor de invoering 
van de nieuwe Omgevingswet. Het nieuwe samenspel tussen burgerinitiatief (coöperaties) 
en reguliere instanties, zoals gemeenten, waterschappen, LTO’s, natuurbeheerders, etc. gaat 
nog niet vlekkeloos. Samenwerking met gebiedscoöperaties laten zien hoe dit samenspel 
kan worden verbeterd. De provincies hebben hier een belangrijke aanjaag- en faciliteringsrol.

Verbinding tussen ecologie en economie

Het bewustzijn dat natuur van grote waarde 
is, en dat die waarde ook ‘verwaard’ kan 
worden, neemt toe. De Natuurverdubbelaars 
opereren op het snijvlak ecologie – economie: 
“Door in de huid van ondernemers te kruipen, 
komen we tot oplossingen waarbij natuur 
geen geld kost, maar onderdeel wordt van 
een toegevoegde waarde-strategie.” De 
Rebelgroup doet dat ook, maar ook voor 
andere thema’s dan natuur en biodiversiteit.

Big data: input voor natuurbeheer

In de koffer van 2018 komen ‘big data’ 
en slimme data veel voor. Initiatieven die 
op grote schaal gegevens verzamelen, 
combineren en analyseren en toepassen in een 
nieuw kader. Ook bij het thema biodiversiteit 
worden gegevens verzameld en gecombineerd 
voor natuurbehoud, zoals 20tree doet.

20TREE

“20tree heeft als doel de ontwikkelingen 
binnen de kunstmatige intelligentie, 
satellietbeelden en rekenkracht te 
combineren om inzichten te creëren in 
natuurlijke bronnen van onze planeet. 
Voorbeelden hiervan zijn het in een vroeg 
stadium detecteren van ontbossing, zoals 
illegale houtkap en het verduurzamen van 
bosbouw en landbouw.” (nr. 137)

Klimaatadaptatie en groene steden

Met name de opname van water en het 
tegengaan van hitte stress in steden krijgt 
aandacht. Mooi voorbeeld hiervan is Rooftop 
Revolution. Door een samenwerking met 
Booking.com krijgen de initiatiefnemers de 
gelegenheid om op de daken van meer dan 
400 hotels in Amsterdam groen aan te leggen. 
Daarnaast zijn er veel burgerinitiatieven voor 
parken, tiny forests, voedselbossen en groene 
oases op lege plekken in de stad.
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ROOFTOP REVOLUTION

“We hebben een droom: nieuwe natuurgebieden midden in grote steden. Waar? Op het 
grootste braakliggende terrein: de daken! We adviseren bedrijven en particulieren hoe zij 
aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van daken. We ondersteunen gemeenten 
en andere overheden bij het klimaatbestendig maken van de gebouwde omgeving en helpen 
‘daklozen’ hun uitzicht te verbeteren. We kijken ook naar de financiering van groene daken, 
zodat de kosten en baten van groene daken eerlijk verdeeld worden over de mensen die er 
baat bij hebben. Zo realiseren we samen met bewoners, eigenaren, bedrijven, overheden en 
natuurorganisaties meer natuur in de stad.” (nr. 275)

Natuur als oplader

De heilzame werking van natuur komt dit 
jaar in verschillende inzendingen terug. 
Bijvoorbeeld Hemelse natuur biedt helende 
plekken, waar mens en natuur samenkomen. 
Man in the box is een collectief van 
veranderingsactivisten, die dromen van 
het hervormen van het pad van menselijke 
ontwikkeling, met principes van de natuur 
en inheemse culturen als fundament. 
Slot Roggebot is een werkplaats voor 
natuurbeleving, waar je kunt werken en 
bijkomen van de stress van alledag.

Bewustwording

In nogal wat inzendingen klinkt zorg door voor 
de aarde. De urgentie dat de toekomst van de 
planeet op het spel staat is voelbaar en ook 
de wens om dit aan de jonge generatie mee 
te geven. Initiatieven rond bewustwording 
over natuur zien we op verschillende manieren. 
Van luchtig, zoals in ‘Waar is dat beestje?’ 
dat via vlogs en filmpjes jongeren bereikt die 
niet echt iets met natuur hebben, tot zeer 
ambitieus en grootschalig, zoals in Orbis (zie 
kader).

ORBIS

“Orbis Experience wordt een ‘next level’ museum over de aarde en hoe wij als mensen 
met haar omgaan. En hoe het beter zou kunnen. Je maakt als bezoeker een fantastische 
ontdekkingsreis die alle zintuigen zal beroeren en een diepe bewustwording zal 
aanwakkeren. De wijze waarop alles wordt vormgegeven, maakt Orbis Experience zonder 
meer uniek. Het is bedoeld voor een groot publiek en vooral jongeren zullen worden 
aangesproken.” (nr. 361)

4.2.7 Sociale duurzaamheid

Negen procent van alle inzendingen heeft 
betrekking op sociale duurzaamheid. 
Dat zijn initiatieven op het gebied van 
arbeidsparticipatie, sociale samenhang, 
integratie, etc. Het is het terrein van de 
sociaal ondernemers. Het percentage is 
minder dan voorgaande jaren. Volgens 
verschillende platforms en netwerken zoals 
MAEX en LSA neemt het aandeel sociaal 
ondernemingen in Nederland niet af, maar zijn 
er simpelweg minder aangemeld bij Duurzame 
Dinsdag.
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Participatie van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt

Sociaal ondernemers geven talenten van 
mensen de ruimte en werken vaak met 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Voorbeelden zijn er legio. ITVitae helpt 
mensen met autisme aan een betaalde 
baan in de ICT. De hooggekwalificeerde ICT-
talenten lossen vraagstukken op die anders 

blijven liggen. Plankstaal ontwerpt en maakt 
designmeubelen van hout en staal. Dit bedrijf 
heeft een leermethode ontwikkeld waarmee 
werknemers leren lassen en houtbewerken. 
Andere voorbeelden zijn I-Did, Rebottled, de 
Verspillingsfabriek, Happy Tosti, Van Hulley, 
Correctbook en Tradefrm. Initiatieven als deze 
hebben veel impact op de participatie van 
mensen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken.

TRADEFRM

“Wij kopen jaarlijks 65.000 fietswrakken 
op van meerdere gemeenten. Deze 
demonteren wij en bouwen ze daarna 
weer op tot volwaardige fietsen. Bij het 
demonteren gaan wij heel ver. Van wielen 
hergebruiken we zelfs de spaken en 
spaaknippels. Onze rijklare fietsen bestaan 
voor 70% uit gebruikte onderdelen en 
het streven is binnen 2 jaar op 95% te 
zitten. Naast dat we elke fiets een nieuw 
leven gunnen, maken we fietsen die voor 
eenieder betaalbaar zijn. Wij werken met 
mensen die ergens anders geen kans 
krijgen (ex-delinquenten). We maken nu 
10.000 fietsen per jaar en zijn klaar om op 
te schalen naar 50.000.” (nr. 299)

CORRECTBOOK

“Het is bijna niet voor te stellen: 
250 miljoen kinderen gaan iedere dag 
naar school, maar hebben daar niet 
eens schrijfmateriaal om zichzelf te 
ontwikkelen. Hier vragen wij aandacht 
voor en strijden wij tegen. Correctbook 
is een sociale onderneming, die strijdt 
tegen het wereldwijde analfabetisme met 
notitieboeken die oneindig herbruikbaar 
zijn. Correctbooks worden gemaakt door 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.” 
(nr. 209)

Sociaal ondernemingen leveren gemeenten meer geld op dan gedacht 

Re-integratie van een persoon met afstand tot de arbeidsmarkt levert volgens True Price 
per persoon 7.400 euro per jaar aan financiële impact op, gemeten over een periode van 
vijf jaar. De impact bestaat uit inkomstenstijging voor deelnemers, kostenbesparingen voor 
gemeenten en hogere belastingopbrengsten voor de Rijksoverheid. Bovendien voelden de 
deelnemers zich gelukkiger en steeg hun eigenwaarde. Gemeenten moeten volgens True 
Price “heel snel achter de rekenmachine kruipen” en sociaal ondernemingen ruim baan geven. 
Dat laatste is in veel gemeenten helaas nog ongebruikelijk. Bron P-Plus 9-7- ‘18 zie hier het 
volledige artikel.

Sociaal ondernemers presteren vaak net zo goed als reguliere zorg-ondernemers, maar 
vissen toch vaak achter het net bij klassieke aanbestedingen. Zij hebben daardoor vaak 
geen toegang tot reguliere geldstromen en zijn dan afhankelijk van subsidies. Sociaal 
ondernemingen opereren vaak kleinschalig en lokaal. Geld en kennis blijven met deze lokale 
ondernemers letterlijk ‘in de buurt’. Het is belangrijk dat gemeenten meer gebruik maken 
van Right to Challenge en maatschappelijk aanbesteden, om een meer gelijk speelveld te 
creëren.

http://www.p-plus.nl/nl/nieuws/impact-re-integratie-TruePrice
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Participatie-platforms en tools

In de koffer van dit jaar zitten verschillende 
initiatieven die participatie vergemakkelijken. 
Met een platform, met games, of met apps. 
Heroes and Friends bijvoorbeeld, is een 
platform voor mensen die een eigen initiatief 

willen realiseren, en op zoek zijn naar 
medestanders in welke vorm ook. CoTown is 
een game die mensen uitnodigt om mee te 
denken over hun woonomgeving. Ook Terra 
Nova is een spel, waarin spelers een wereld 
creëren waarin ze zelf zouden willen wonen.

COTOWN

“CoTown’s missie is het stimuleren van burgerbetrokkenheid door middel van gamification 
en beloningen. Onze visie is het creëren van een coöperatieve samenleving, waarin positief 
gedrag wordt beloond. We doen dit door een platform aan te bieden waar burgers kunnen 
deelnemen aan alles wat met de stad te maken heeft. Ze kunnen specifieke taken vinden en 
uitvoeren, maar ook taken beoordelen en valideren.” (nr. 305)

Nieuwkomers

Verschillende initiatieven richten zich op de 
integratie van nieuwkomers. Mooi voorbeeld 
is de Cirkel van integratie. Ze maken een 
cirkel van mensen om nieuwkomers heen, 
die hen van dienst zijn bij uiteenlopende 
zaken. Nieuwkomers voelen zich daardoor 
sneller thuis. Makers Unite, maakt samen met 
nieuwkomers producten van reddingsvesten 
die achterblijven op Griekse kust. 
Wortelschieten is een project waarbij teams 
van HAS studenten en nieuwkomers samen 
op pad gaan langs boeren om te zien hoe we 
hier voedsel verbouwen. Men leert van elkaar. 
Samen koken en eten is onderdeel van dat 
proces.

Ontmoeten

Verschillende sociaal ondernemers 
richten zich op het versterken van sociale 
samenhang, ontmoeting en het tegengaan 
van eenzaamheid. Met buurttuinen, 
maaltijden maar ook met apps. Klup is een 
app voor mensen die een ‘maatje’ zoeken om 
iets te ondernemen. ConnectingFriends is 
vergelijkbaar, maar richt zich op reizigers. 
OmaPost faciliteert het sturen van een 
kaartje met een foto uit je telefoon naar je 
grootouders of eenzame ouderen.

KLUP

“Klup is een moderne app waarmee 
mensen gemakkelijk afspraken kunnen 
maken met leeftijdgenoten (50+). Geen 
dating-site, maar een ontmoeting site, 
voor een dagje naar het museum, of om 
samen te wandelen in Drenthe. Via Klup 
zijn talloze vriendschappen ontstaan.” (nr. 
187)

SOCIAL COIN

“Socialcoin helpt schuldlast te 
verminderen door maatschappelijke inzet. 
Mensen met schulden hebben vaak geen 
geld om die schulden af te kunnen lossen. 
Stichting Socialcoin helpt inwoners door 
passende maatschappelijke activiteiten 
te vinden, die worden betaald met 
Socialcoins. Met de Socialcoin kan de 
schuld als het ware worden afbetaald.” (nr. 
071)
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4.2.8 Duurzame mobiliteit

Het aandeel inzendingen over duurzame 
mobiliteit is al jaren ongeveer gelijk, ongeveer 
één op de tien inzendingen. Het gaat om 
nieuwe concepten, maar ook om het verder 
professionaliseren van bestaande systemen.

Nieuwe vervoersconcepten 

Dit jaar zitten er verschillende nieuwe 
vervoersconcepten tussen de inzendingen. 
Het gaat dan om geheel nieuwe vormen van 
openbaar vervoer, zoals de SkyWay, een 
zeer duurzame zweeftrein. Maar we zien 
vooral inzendingen, die door middel van 
apps veel efficiënter gebruik gaan maken 
van de vervoersmiddelen die er al zijn. Apps 
maken het mogelijk om vervoersmiddelen 
te traceren, te openen en af te rekenen per 

rit. Voorbeeld hiervan is de Wheelflow, een 
meerijd-app en Felyx, een app waarmee 
je elektrische snorscooters kunt huren. De 
scooters van Felyx kun je stallen op een plek 
die jou uitkomt. Zie hier het nieuwe ‘openbaar 
vervoer’.

In verschillende grote steden leiden 
deelfietsen tot overlast. De gemeente 
Amsterdam heeft alle deelfietsbedrijven de 
wacht aan gezegd tot er nieuwe regels zijn. 
Dit treft ook Felyx (er rijden meer dan 100 
scooters). Gemeenten zouden er goed aan 
doen snel gezamenlijk regels te maken. De 
deelconcepten zijn niet meer weg te denken 
en dragen bij aan duurzaamheid. De vraag hoe 
deze mobiliteitsconcepten zijn in te passen in 
het straatbeeld, moet gauw beantwoord.

FELYX

“Felyx is een nieuw mobiliteitsconcept, waarbij gebruikers door middel van een app een 
volledig elektrische snorscooter kunnen huren op ritbasis. Je profiteert van alle voordelen 
van een elektrische snorscooter zonder de nadelen van het bezit.“ (nr. 200)

Stadsdistributie en pakketvervoer anders 
geregeld

Mensen ergeren zich aan de grote hoeveelheid 
bestelbusjes voor pakketvervoer. Net als vorig 
jaar zijn er goede alternatieven ingediend. 
CycleLogistics vervangt het vervoer met 
bestelbusjes door elektrische fietsen. Volgens 
Europees onderzoek van CycleLogistics Ahead 
kan 50% van de bestelbusjes in Nederland 
vervangen worden door e-bakfietsen en lichte 
elektrische vrachtvoertuigen.

Faciliteren van de overstap 

We gaan overstappen op elektrisch 
aangedreven vervoer. Om de overstap te 
versnellen en mensen te laten wennen aan 
die nieuwe situatie is er onder meer EC-rent, 
dat elektrische auto’s verhuurt om mensen 
elektrisch rijden te laten ervaren. Ook De 
Reisbeweging richt zich op de overstap en 
verleidt mensen om een alternatief te kiezen 
voor de auto.

DE REISBEWEGING

“Velen van ons gaan dagelijks met de auto naar het werk, bijna automatisch. Dit zorgt voor 
files, luchtvervuiling en parkeerproblemen. Mensen het probleem laten inzien en vervolgens 
verleiden anders te reizen is ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Wij zijn als Reisbeweging 
dé specialist om individuen, organisaties en overheden met gedragsverandering te helpen. 
Dit doen we door het opzetten of co-initiëren van projecten, het doen van onderzoek en het 
beïnvloeden van beleid. Thema’s die door De Reisbeweging worden aangekaart, zijn onder 
andere, fileproblematiek, CO2-reductie, kostenbesparing, vitaliteit en het oplossen van het 
parkeerprobleem.” (nr. 191)
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5 Duurzame Dinsdag: 20 jaar 
 duurzaamheid uit de samenleving
Al twintig jaar laat Duurzame Dinsdag zien 
waar de samenleving -autonoom- mee bezig 
is als het gaat om duurzaamheid. Eerst onder 
de titel van Nationale Toekomstprijs, na 2003 
onder de naam Duurzame Dinsdag. Een mooi 
moment om terug te blikken. 

Er zijn gegevens beschikbaar vanaf 2007. 
De onderwerpen die werden beschouwd, 
verschilden per jaar, afhankelijk van 

prijscategorieën. Soms was een onderwerp 
eerder nog niet in beeld, zoals circulaire 
economie. Of is in de loop van de tijd een 
onderscheid aangebracht, zoals bij het thema 
energie in “energie opwekken” en “bijdrage 
aan energietransitie”. Deze factoren zorgen 
ervoor dat absolute vergelijkingen lastig zijn. 
Onderstaande tabel geeft wel een indruk van 
de verschuivingen van thema’s in de afgelopen 
11 jaar.

De meest opvallende verschuivingen zijn:

• Klimaat wordt in toenemende mate en 
explicieter genoemd;

• We zien de opkomst van de circulaire 
economie, en ook van het aantal afval 
initiatieven, met name in de laatste twee 
jaar, en de sterk toegenomen aandacht 
voor plastics;

• Het aandeel inzendingen rond energie 
verschuift de laatste 10 jaar niet wezenlijk 

 

• Mobiliteit was in de beginjaren populair 
onderwerp, de laatste jaren is het aandeel 
stabiel;

• Voedsel staat veel meer in de 
belangstelling dan tien jaar geleden;

• Biodiversiteit is pas de laatste jaren 
apart gescoord, de laatste twee jaar zien 
we een sterke toename van het aantal 
inzendingen.



 32

Energie

Vanaf de beginjaren lieten de inzendingen 
een grote wens zien om fossiele bronnen 
te vervangen. In de beginjaren waren het 
vooral ideeën. Men zag mogelijkheden 
voor alternatieve energie in alles dat 
bewoog: van tochtstromen langs flats, tot 
schoepenradertjes in regenpijpen en de ieder 
jaar terugkerende fitnessapparatuur. Vanaf 
2014 daalde de aandacht voor zonne-energie 
en nam de aandacht voor energieopslag 
toe. Vanaf 2014 zien we ook de (burger) 
energiecoöperaties opkomen: samen energie 
opwekken. Vanaf 2016 werd “off grid” gaan 
substantieel genoemd. En vanaf 2017 
werd zichtbaar dat de energietransitie een 
nieuwe beroepsgroep had voorgebracht: de 
mogelijkmakers en energie-adviesdiensten 
voor bedrijf en particulier. Wij zeggen: de 
energietransitie is gaande en op weg naar het 
nieuwe normaal.

Van afval naar circulaire economie 

Hoewel het paradigma: ‘afval bestaat niet’ 
tien jaar geleden nog niet algemeen bekend 
was, waren initiatiefnemers al jaren bezig met 
levensduur verlenging en ruilen en delen van 
producten en het gebruik van reststromen 
voor het maken van nieuwe producten. Vanaf 
2011 kwam hergebruik zichtbaar uit het 
hoekje van de kringloopwinkels. Hergebruik 
werd hip en algemener. Ruilen en delen 
werd ook steeds meer gefaciliteerd door 
platforms. In 2014 zaten er maar liefst 20 
ruil- en deelplatforms in de koffer! Nu, anno 
2018 is dit niet meer weg te denken uit onze 
samenleving.

Misschien was de documentaire Afval is 
voedsel van Braungart en Mc Donnough uit 
2007, voor een deel van de initiatiefnemers 
mede aanleiding voor de startvraag: “Hoe kan 
ik van een reststroom iets nieuws maken?”. In 
ieder geval werd vanaf die tijd een veelheid 
aan nieuwe duurzaam ondernemingen en 
mooie producten zichtbaar, zoals de fietsen 
van Roetz bikes, interieuraccessoires van 
Rescued en tassen van Chatoui. Veel van 
deze circulair ondernemers spraken toen 
(al) van een gebrek aan constante geschikte 
reststromen.
Vanaf 2015 werden de circulaire 
businessmodellen –zichtbaar bij Duurzame 
Dinsdag - complexer. Het gaat bij deze nieuwe 
generatie ondernemingen om een totaal – 
vanaf de tekentafel - circulair ontworpen 
concept. Veel verregaander dus, dan alleen 
zorgen dat er geen onbenutte reststromen 
ontstaan. Producten en product services, 
primair gericht op het verduurzamen van de 
wereld kwamen in beeld. Zoals de Fairphone 
en de lease spijkerbroek van MUD Jeans. 
Hierin zit vaak het concept ‘product as a 
service’, in plaats van de verkoop van een 
product. Ook in 2018 zien we hiervan mooie 
voorbeelden in de koffer.
Vanaf 2017 werden ook inzendingen zichtbaar 
die op een andere manier een bijdrage 
leverden 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 goud-industrie. Ook de 
Fruitmotor is zo’n totaalconcept op zoek naar 
gesloten ketens in de fruitteelt.
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Duurzaam bouwen

In alle edities van Duurzame Dinsdag zaten 
duurzaam bouwen initiatieven. Vaak nieuwe 
(ook biobased) bouwmaterialen, bouwblokken 
en bouwplaten van stro, vlas en leem, 
prefab kapconstructies met geïntegreerde 
zonnepanelen, isolatiematerialen, glas, 
etc.  Het gaat ook om producten om water 
te besparen (douchewater, wateropvang, 
regenwatertoilet, etc.). Recyclen van 
bestaande bouwmaterialen komt vanaf 2016 
meer onder de aandacht, zoals StoneCycling. 
In 2018 wordt dit opvallend vaak genoemd.

Veel rendement wordt behaald in geheel 
nieuwe bouwconcepten. Hier zitten bijzondere 
opdrachtgevers tussen, zoals alle bewoners 
van de Roggeveenstraat in Den Haag (2017), 
die zich hebben verenigd in een coöperatie. 
Zij hebben hun straat gekocht van de 
woningcorporatie om deze als straatbewoners 
samen te verduurzamen.

Duurzame mobiliteit

In 1997 was Autodate een van de 
genomineerden van de Nationale 
Toekomstprijs. De Autodate campagne 
maakte mensen bewust van de mogelijkheid 
om autobezit en autogebruik los te koppelen. 
In 2012 kwam Snappcar met het idee om 
particuliere autobezitters hun eigen auto 
te laten verhuren. Veel was toen al door de 
pioniers uitgedokterd, zoals de collectieve 
verzekering.

Vanaf 2010 kwamen de elektrische 
vervoermiddelen meer in beeld, en de 
promotie daarvan. De bezorgdheid over 
pakketvervoer nam toe: Voor elk online 
besteld pakketje komt een andere auto 
voorrijden. Mensen zagen oplossingen in een 
depot voor gecombineerde postbezorging 
in het buitengebied, of in de bouw van één 
logistiek centrum voor de bevoorrading in 
een stad met elektrische fietsen. In 2017 
en 2018 zijn het vooral slimme apps die 
ervoor gaan zorgen dat we de beschikbare 
vervoermiddelen (auto’s fietsen, scooters), zo 
efficiënt mogelijk samen kunnen gebruiken, 
zonder tussenkomst van vervoersbedrijven. 
Deze ontwikkeling gaat invloed krijgen op het 
openbaar vervoer.

Ook nieuwe brandstoffen komen op zoals 
Hydrozine (mierenzuur) van team Fast 
uit 2017. En waterstof, bijvoorbeeld bij 
Futureproof Shipping, dat zet zich inzet 
voor verduurzaming van de internationale 
scheepvaart. Het zijn initiatieven die zorgen 
dat we de tussentijd zo duurzaam mogelijk 
inkleuren. Terwijl er daarnaast totaal nieuwe 
vervoersconcepten bij komen zoals Hyperloop 
en Skyway.

Bewustwording: duurzame leefstijl en DIY

Duurzame Dinsdag kent vanaf het begin veel 
initiatieven die ‘mensen helpen zich duurzamer 
te gedragen’. In de beginjaren ging het vooral 
om onderwijs en voorlichting. In 2011 kwamen 
voor het eerst 8 apps in beeld. Apps hebben 
het voordeel dat de ontvanger zelf kiest de 
boodschap tot zich te nemen en apps maken 
de boodschap ook leuker met spelletjes, 
challenges en plaatjes! Er is een ontwikkeling 
zichtbaar van verteld worden naar zelf doen.

De zelf-maak rok van Halfwerk uit 2007 
was bedoeld, om vooral kinderen weer het 
plezier van het ‘zelf maken’ bij te brengen. 
Het bestond uit een voorgesneden lap 
biologische katoen, allerlei sjablonen en een 
naai-beschrijving, waarmee je je eigen rok kon 
maken, naar eigen smaak. Een zelfgemaakte 
rok heeft meer waarde, die gooi je niet zomaar 
weg. Het was een van de signalen van de 
aanzwellende tegenbeweging van de ‘fast 
fashion’ en van de Do It Yourself beweging.

De laatste drie jaar zien we ondernemers 
die met hun product expliciet een statement 
maken, zoals Rainbeer. Dit is bier gemaakt 
van regenwater uit Amsterdam, met als doel: 
aandacht vragen voor klimaatbestendigheid. 
Ander voorbeeld is de Edible GreenSpoon: 
eetbaar bestek om in cafetaria’s en 
universiteitsrestaurants de Plastic Soup 
bespreekbaar te maken.
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Voedsel

De aandacht voor gezond en duurzaam 
eten is groeiend. De grote lijn is aandacht 
voor minder vlees, voedsel van dichtbij 
en transparantie in de ketens. Vanaf 2016 
zien we steeds meer vegan initiatieven en 
stijgt ook het aantal genoemde alternatieve 
eiwitbronnen, zoals de promotie van algen, 
zeewier, bonen en insecten. Net zoals de 
energietransitie is de eiwittransitie op weg om 
een groot publiek aan te spreken. Hetzelfde 
geldt voor voedselverspilling, dit wordt niet 
zomaar meer geaccepteerd. Kromkommer, 
een van de winnaars van Duurzame 
Dinsdag in 2012, was de wegvoorbereider 
hiervoor. Buurtmoestuinen zien we vanaf 
2015 toenemen. Samen tuinieren, koken en 
eten: voedsel wordt steeds mee gezien als 
verbindende factor.

Wat zeggen deze ontwikkelingen?

Duurzame Dinsdag laat zien dat er in de 
samenleving allerlei pioniers aan de slag zijn. 
Moedige startups, die nieuwe onderwerpen 
agenderen, nieuw terrein zichtbaar maken. 
De eerste buurtauto’s? Kondigen de komst van 
de ruil- en deeleconomie aan. Kromkommer? 
Laat zien dat voedselverspilling niet nodig is 
en komt met een alternatief. De Tassenbol? 
Vertelde ons dat we anders naar plastic 
zouden gaan kijken. Hydrazine? Er komen 
nieuwe brandstoffen aan. Voor wie goed kijkt, 
zijn de voorbeelden eindeloos.
Een volgende fase die zich wellicht dit jaar 
laat zien: Augmented reality dat het bezit van 
een product gaat vervangen. Amber Slooten 
ontwerpt bijvoorbeeld virtuele mode. Hiermee 
kun je jezelf laten zien in een outfit, zonder 
die materieel te bezitten.
Deze voorlopers maken ontwikkelingen 
zichtbaar. Zij nemen ook de eerste hobbels en 
effenen het pad voor de transitie. Zij scheppen 
nieuwe ruimte, waardoor initiatieven uit de 
toekomst kunnen landen.
 

Fotocredit: de Lekkere man
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6 Signalen uit de koffer van 2018  
 die om actie vragen
Duurzame Dinsdag krijgt meer slagkracht, 
als de signalen die eruit spreken worden 
opgepakt door de partijen die er wat mee 
kunnen. Als stakeholders, beleidsmakers 
en politiek zich deze signalen aantrekken, 
versnellen we duurzame ontwikkeling en 
maken we het initiatieven gemakkelijker om 
succesvol te worden. 
De volgende signalen worden zichtbaar. Ze 
zijn niet gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek, maar wel getoetst aan de 
visie van een groep mensen die veel met 
maatschappelijke initiatieven en duurzaam 
ondernemers werken.

1. Duurzaam ondernemers vragen om andere 
financieringsinstrumenten;

2. Er is meer onderzoek gewenst naar 
meervoudige waardencreatie;

3. Maak circulaire grondstoffen goedkoper 
dan primaire grondstoffen, bijvoorbeeld in 
de bouw;

4. Deel-concepten (zoals deelfietsen en 
deelscooters) vragen oplossingen in 
openbare ruimte;

5. Zoek naar mogelijkheden voor het 
afschaffen van single use plastics en 
onnodige verpakkingen.

1 Duurzaam ondernemers vragen om   
 andere financieringsinstrumenten

Meer dan 50 % van de initiatiefnemers van 
Duurzame Dinsdag is bedrijf en slechts 
9% is een stichting of vereniging. Sociaal 
ondernemers zijn de nieuwe “maatschappelijke 
organisaties”. Toch zegt 75%* van alle 
gemeenten onvoldoende kennis te hebben 
over sociaal ondernemingen en niet goed te 
weten hoe zij met hen kunnen samenwerken.

Geld voor maatschappelijke doelen (subsidies) 
gaat nog vooral naar maatschappelijke 
* Bron: Social Enterprise NL 2018

organisaties (stichtingen en verenigingen en 
samenwerkende burgers). Ondernemingen 
zijn nog steeds vaak uitgesloten. Sommige 
gemeenten hebben wel regelingen voor 
sociaal en duurzaam ondernemers, maar de 
voorwaarden en beslistermijnen (van meestal 
een half jaar tot een jaar) passen niet altijd 
bij hun dynamiek van ondernemers. Ook in 
aanbestedingen vallen duurzaam ondernemers 
vaak buiten de boot. Bijvoorbeeld omdat de  
onderneming klein is en daardoor niet boven 
komt drijven. Je komt er als nieuwkomer 
niet makkelijk tussen. Bovendien is inkoop 
vrij sectoraal georiënteerd. Methoden als 
Right to Challenge zijn belangrijk, maar nog 
niet uitontwikkeld en worden overal anders 
geïnterpreteerd. Beter is wellicht te spreken 
van Right to Cooperate, omdat het gaat 
om samenwerking tussen gemeenten en 
initiatieven.

Ook is er procesgeld nodig voor onder meer 
individuele begeleiding van ondernemingen 
bij het versterken van value cases, en het 
leggen van verbindingen met ketens en 
overheden. Hoewel reguliere bedrijven de 
meerwaarde zien van samenwerking, gaat 
dit vaak nog niet vanzelf. Het idee van het 
versnellingshuis circulaire economie dat onder 
meer wordt genoemd in de kabinetsreactie 
op de transitieagenda’s circulaire economie 
sluit hier mooi bij aan. Belangrijk is dat dit 
concreet wordt en ook echt wordt ingezet op 
het ondersteunen van sociale ondernemingen.

Duurzaam ondernemers vragen ook 
om impact investors, die snappen dat 
de aanlooptijden vaak langer zijn, de 
risico’s (in hun systematiek) groter en de 
benodigde bedragen kleiner dan bij reguliere 
ondernemers. Meer kennis over circulaire 
bedrijfsprocessen is hierbij noodzakelijk.
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HYGENIQ

“HYGENIQ Probleemoplossende reinigers zijn 100% eco. Wij beschikken over kennis en 
technologie om bepaalde bestrijdingsmiddelen te vervangen door groene, veilige producten. 
De drempel naar de markt is echter door wetgeving toeziend op toxische producten enorm 
en bijna onneembaar voor kleinere innovatieve bedrijfjes als het onze.” (nr. 365)

Signaal aan overheid en financiële instellingen 

Zorg dat de financiering van maatschappelijke doelen ook voor sociaal en 
duurzaamondernemers bereikbaar zijn. Zorg dat instrumenten als Right to Challenge (Right 
to Cooperate) sneller door ontwikkelen en meer worden toegepast. Financiers: Organiseer 
startfinanciering voor sociaal ondernemingen die rekening houdt met de langere aanlooptijd. 
Bundel financieringskracht in de opschaal- en consolidatiefase. Reserveer geld om sociaal 
ondernemers te faciliteren bij het professionaliseren en het bundelen van kracht.

2 Er is meer onderzoek gewenst naar   
 meervoudige waardencreatie

Veel sociaal ondernemingen denken en 
werken integraal: De grondstoffen zijn re-
used, of biobased. Het product is een ‘service’. 
De arbeid wordt verricht door mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt. Het transport 
van het eindproduct gaat per elektrische fiets, 
etc. Zij dragen daardoor vaak direct bij aan 
verschillende waarden (of diverse Sustainable 
Development Goals). Dit wordt meervoudige 
waardencreatie genoemd. Het koppelen 
van deze waarden is voor de initiatiefnemer 
vanzelfsprekend. Dit wordt weliswaar wel 
gezien, maar het wordt niet vertaald naar een 
andere opstelling jegens deze ondernemers. 

Organisaties die projecten aanbesteden 
(zoals gemeenten) zijn namelijk vaak juist 
sectoraal georganiseerd. Integraliteit is niet 
hun uitgangspunt. Als het maar bijvoorbeeld 
energie bespaart, of afval vermindert, dan is 
sociale duurzaamheid een mooi extra, maar 
geen direct belang.

Het is belangrijk dat men elkaar beter gaat 
‘verstaan’ als het gaat om meervoudige 
waardencreatie. Daarom is meer onderzoek 
nodig naar de effecten en de impact. En is er 
‘taal’ nodig die verduidelijking geeft aan beide 
partijen.

Signaal aan overheid en financiële instellingen 

Investeer nog meer in kennisontwikkeling rondom circulaire businessmodellen, 
experimenteer hiermee en zorg voor meer bekendheid. Doe meer onderzoek naar 
meervoudige waardencreatie, ten behoeve van een beter wederzijds begrip tussen partijen, 
van taal, werkwijze en effecten.
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3 Maak circulaire grondstoffen   
 goedkoper dan primaire    
 grondstoffen

Er zijn steeds meer duurzame secundaire 
en alternatieve grondstoffen. Maar op dit 
moment is het gebruik van primaire (virgin) 
grondstoffen nog veel goedkoper dan 
hergebruik. Daardoor is er voor bedrijven 
nog een grote drempel om over te stappen. 
Initiatiefnemers vragen om meer druk op 
het promoten van circulaire grondstoffen, 
bijvoorbeeld op het hoogwaardig hergebruik 
van bouw- en sloopafval. Repurpose brengt 
bijvoorbeeld in kaart welke bouwmaterialen, 
uit sloop- projecten kunnen worden 
hergebruikt. Zij laat zien hoe je deze op 
unieke manieren kunt toepassen. Repurpose 
doet een oproep om met name gemeenten 
te ondersteunen bij het handhaven van de 
meetmethode Milieu Prestaties Gebouwen 

(MPG). Deze meetmethode zegt iets over de 
duurzaamheid van bouwmaterialen (en dus 
gebouwen) en is verplicht bij de aanvraag van 
een Omgevingsvergunning. Door invoering van 
de MPG kracht bij te zetten (vergelijkbaar met 
de EPC-norm die nu ook is ingeburgerd), wordt 
het gebruik van hergebruikte bouwmaterialen 
gestimuleerd.

Een idee dat de laatste jaren meer naar voren 
komt is het hanteren van een schaduwprijs 
voor CO2. In een aanbesteding moeten 
partijen dan een fictieve prijs per ton CO2 
uitstoot meenemen in de prijsstelling van het 
aanbod. Dit idee wordt onder meer genoemd 
in de kabinetsreactie op de transitieagenda’s 
circulaire economie. Wij juichen het toe 
dat de overheid in aanbestedingen deze 
schaduwprijs stevig gaat hanteren.

Signaal aan overheid en financiële instellingen 

Onderzoek de mogelijkheden om circulaire en biobased grondstoffen aantrekkelijker te 
maken dan primaire. Heb oog voor juridische drempels van biobased initiatieven. Zet 
bestaande instrumenten beter in, zoals de meetmethode Milieu Prestaties Gebouwen (MPG), 
maar ook het bestaande inkoopbeleid van de overheid. Hanteer hierbij een schaduwprijs 
voor CO2.

4 Deel-concepten (zoals deelfietsen en   
 deelscooters) vragen oplossingen   
 in openbare ruimte 

De beweging van deelfietsen in grote steden 
is een ontwikkeling die de laatste jaren 
stevig doorzet. Soms met overlast als gevolg, 
bijvoorbeeld in de vorm van rondslingerende 
fietsen op de openbare weg. De beweging van 
deelfietsen, -scooters en -auto’s is echter niet 
tegen te houden en draagt bij aan duurzame 

ontwikkeling. De opkomst van diverse apps 
in deze bedrijfstak zal de ontwikkeling 
versnellen. Als we deel-concepten 
professionaliseren, zullen minder mensen 
zelf spullen aanschaffen. Belangrijk dus dat 
de grote steden gezamenlijk nadenken over 
oplossingen voor overlast en ruim baan geven 
aan de beweging. Het betekent dat we er ook 
letterlijk ruimte voor moeten vrijmaken.

 Signaal aan overheid en financiële instellingen 

Help deelconcepten met fiets, scooter en auto te professionaliseren. Help de overlast 
voorkomen, door als gemeenten denkkracht en ervaring te bundelen voor goede regelgeving. 
En maak er ook in letterlijk zin ruimte voor vrij.
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5 Gebruik groeiend draagvlak voor   
  afschaffen single use plastics 

Er zijn dit jaar opmerkelijk veel initiatieven 
die direct of indirect vragen om een 
verbod op single use plastic, vooral als 
verpakkingsmateriaal. Naast directe oproepen 
tot afschaffen van plastic verpakkingen, zijn 
er in de koffer alternatieven voor oliehoudend 
plastic, opruim-initiatieven van plastic 
zwerfafval, roepen om statiegeld en om het 

‘anders’ verpakken van medicijnen, voedsel en 
andere producten. Je kunt aannemen dat de 
samenleving klaar is voor de volgende stap 
om (waar mogelijk) plastic verpakkingen en 
andere single use plastics uit te faseren. In 
2016 werd de eerste stap gezet door gratis 
plastic tasjes in de retail te verbieden. De 
overheid grijpt niet graag naar ‘verboden’, 
maar de tijd lijkt er rijp voor. Het zal sociaal 
ondernemerschap op dit terrein een impuls 
geven.

Signaal aan overheid 

Overweeg een verbod op single use plastic (verpakkingen) daar waar alternatieven 
voorhanden zijn.
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Epiloog
Twintig jaar Duurzame Dinsdag en voor ons de tiende keer dat wij een analyse van alle 
inzendingen maakten. Elk jaar weer zijn wij nieuwsgierig naar ‘het nieuwe’ in de koffer van 
Duurzame Dinsdag, naar de innovaties en de ontwikkelingen voor morgen.

De initiatieven van Duurzame Dinsdag geven zicht op wat in de toekomst heel gewoon gaat 
worden. Denk aan 3D geprinte mode, totaal andere vervoersystemen, zeewier in veevoer, huizen 
van stroblokken, het verwarmen van meubels in plaats van gebouwen, urban mining: de rij is 
eindeloos.

We zien ook dat veel van deze ondernemingen te lang blijven opereren in de marge. De vraag 
is hoe ze sneller massa kunnen maken en hoe ze beter kunnen aansluiten op de huidige markt. 
De randvoorwaarden voor die aansluiting worden steeds beter. Bijvoorbeeld dat Ikea in 2020 
geen plastic meer wil gebruiken in haar restaurants wereldwijd. Of dat Jumbo geen groente en 
fruit meer in plastic wil verpakken in 2020, dat zet zoden aan de dijk. Dat geeft de duurzame 
startups de wind in de zeilen. De bestaande markt directer verbinden met de duurzame 
innovaties, dat is de opgave waar we voor staan.

Deze krachtenbundeling gaat niet vanzelf. De initiatieven mogen aan zichtbaarheid winnen 
bij de marktpartijen. En er is vaak een reality check nodig en een tolk-vertaler tussen beide 
werelden. Een bruggenbouwer, die een verband ziet tussen innovaties en afzetmarkt en actief 
verbindingen legt. Deze verbindingen zullen soms wél en soms niet goed uitpakken. Het vraagt 
om risico nemen, ook voor grote bedrijven. De overheid kan juist dáár helpen, om bruggen te 
bouwen en om de (markt)risico’s te verzachten. Dan laat Duurzame Dinsdag de toekomst landen.

Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten
-

augustus 2018

TOEKOMSTSTOEL
 

“De Toekomststoel zet letterlijk de toekomst aan tafel. Door een stoel te reserveren voor 
de toekomst, wordt iedereen herinnerd aan de noodzaak om rekening te houden met een 

duurzame toekomst.”  (nr. 177)
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Bijlage 1 - alle inzendingen
001 Bright Light App
002 Getijdenenergie netwerk op zee.
003    Heat receiver 
004 Elektrische motoren
005 Speelnatuur voor honden
006 Energie zuinige apparaten  
007 De genoegschuit.
008 Cyclechip
009 Voorkom cellulose in afvalwater
010 CycleLogistics
011 Telefoon uitschakeling
012 Sustainable urban farming met
 Aquaponics 
013 Waterenergie uit rivieren
014 Zonnepanelen voor allen 
015 Gft darmleiding
016 Rollergrip 
018 Alulift 
019 Warmte omzetten in elektriciteit
020 Sportenergieopslag
021 Global Goals Passie systeem
022 Toon voor iedereen
023 Dav Data
024 Vliegroutes zo veel mogelijk boven zee
025 Baby zonnepark
026 Schoner milieu lucht en geluid
027 Grenzeloos tuinieren
028 Oude zeedijk zonnepanelen
029 Brake Protec
030 Windenergie voor lokaal gebruik.           
031 E-waste Race
032 Heffing voor daadwerkelijk verbruik
033 SmartFamily
034 Energieleverancier zonder gas.
035 Greencode
036 Van koffiedrab tot heerlijke groente en   
 fruit
037 Maak gebruik van wat er staat
038 Energieproductie vers van de akker
039 Duurzaam plastic gebruik.
040 Wees er als de kippen bij
041 Zonnepanelen op iedere     
 nieuwbouwwoning
042 Charly’s
043 Part24. Duurzame participatie.
044 K-POT
045 Buurtschap Waaranders 
046 Slot Roggebot: werkplaats voor    
 natuurbeleving. 
047 Warmtepomp+
048 Speeltuin voor ontmoeting

049 Alle soorten energie in kWh uitdrukken.
050 Aloë vera-plant voor de woestijn
051 Van Hulley
052 Sociaal duurzame LED-Tubes
053 Noordzee getijdenenergie
054 Meer Groen
055 Vermindering verpakkingen medicijnen
056 Minder opladers en voedingen
057 CO2-neutraal vliegen door biofuels
058 Ergo Rack
059 Creëren verbindt
060 Langer gebruik maken van spullen 
061 SunMotion: zonnewering én zonne-  
 energie
062 Koffieprut 053
063 Green School in Nederland
064 RUIK
065 MienskipsEnergie
066 DuKo Student
067 Reserve autobanden
068 No Waste decoration
069 De duurzaamste vakantie bestemming   
 van Europa. 
070 Mini-moerasje bij viaducten
071 Socialcoin                
072 Educatief duurzaam tuinieren en koken 
073 BIJ PLANTEN.......
074 Duurzaam voedsel
075 Alternatief opbergen
076 Operatie Boomfeestdag, maak ‘t buiten  
 beter
077 Verwerkbaarheid verpakkingskunststof
078 Minder stormen vak
079 Jeugdland; educatief centrum voor en   
 milieu-educatie
080 Prototype van een spierkracht-   
 zwaartekracht-generator
081 Circulair ondernemen pur sang 
082 Zinderen 
083 Mol uit tuin verjagen
084 Aardgasloze bedrijventerreinen
085 Van buurtmoestuin naar Buurttuin
086 Boodschappen scannen op    
 duurzaamheid 
087 Deventer Stadsstrand
088 Geen verspilling levensmiddelen    
 (drankkartons)
089 Invoeren van Skyway 
090 My Little Plastic Footprint
091 SIBODU
092 Dubbel genieten na buffet
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093 SRV wagen De Blauwe Tomaat
094 Jonge Krachtenbundelaars 
095 Virtuele Mode
096 Lab Vlieland: Island Trade Mission
097 Plastic Road
098 De Lekkere Man
099 The Great Bubble Barrier
100 On the Rocks
101 Enschede Textielstad
102 PLANQ
103 Better Future Factory
104 Repurpose
105 Tolhuijs
106 The Motown Movement
107 100% Afbreekbare lingerie
108 Goed voor de wereld
109 LINQ: woning van de toekomst
110 Liberality Fashion
111 Follow-this
112 Circular Clockworks
113 EC-Rent
114 The Greenlabels
115 Natuurverdubbelaars
116 De Bierbakkers
117 Duurzame Ster
118 Cirkel van Integratie
119 Deedmob
120 Het EETschap
121 Bammetje Met
122 Rebelgroup
123 Duurzame Huisdecoratie
124 Blue City Lab
125 De Verspillingsfabriek
126 Café De Ceuvel
127 Straw by Straw
128 Green Chemistry Campus
129 Jimini’s
130 Recharged Weekend
131 Lekker Brood
132 Albinsecta
133 Creating Heroes
134 Sustainer Homes
135 Gone Wrong Agency
136 Groene Bouwhekken
137 20tree
138 De Streekboer
139 De Groene Lobby
140 Blauwdak
141 Nuon Solar Team
142 Building Circularity Index
143 Hemelse Natuur
144 Metabolic
145 Het Zero Waste Project
146 Energy-Up
147 Landbouw: Good, clean and fair

148 Wasteboards
149 BambuLogic
150 De Groene Pint
151 ECO Bus America
152 The Food Hub
153 Rebottled
154 EV ENERGY
155 Young & Fair
156 Buurvissen
157 Groene Moslims
158 Global Sustainable Enterprise System
159 Mother Nature Cleans
160 Fruitleather
161 Noordzeeboerderij
162 GiantLeaps
163 Take it slow fashion
164 Fish-tales
165 Fairf
166 Waar is dat beestje?
167 MaeSue
168 Gelukszoekers
169 Terra Nova
170 Lisa’s Smarter Food Choices
172 Spaak
173 SunData
174 Excess Materials Exchange
175 Asperitas
176 Elfwegentocht
177 Toekomststoel
178 Gelders Voedsellandschap
179 Proti-Farm
180 Coffee Based
181 MK Doors
182 Smaak voor Groen
183 Team FAST
184 Project Cece
185 May I Have Your Attention Please – 
 Zwevende vaas
186 BOON
187 Klup
188 Heroes and Friends
189 PLANKSTAAL
190 SnoepRoutes
191 De Reisbeweging
192 I WAS A...
193 Plennid
194 HRBS.
195 vanPlestik
196 Mara & Villosa sieraden
197 Greenhome
198 Withthegrid
199 Man In The Box
200 Felyx
201 Ho&Mulder
202 DPM | Duurzaamheid in Podia en    
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 Musea 
203 Sipster
204 The Good Roll
205 Platform voor gastvrije reizigers,    
 ConnectingFriends
206 Off-Grid Electric
207 Tesla: steden klaarmaken voor    
 duurzaam vervoer
208 WAY Magazine
209 Correctbook
210 Burgs Foods
211 Elemental Water Makers
212 SportSchool 010
213 VanDeBouwplaats
214 Boerschappen
215 Schone Kleren Campagne
216 Hero
217 Makers Unite
218 Amsterdam koploper Energietransitie   
 02025
219 Dé CO2 Adviseurs
220 E-waste race
221 Sea Green
222 Gerrard Street
224 Happy Tosti
225 Plug me In
226 Omapost
227 Bundles
228 I-did
229 RecycleWise
230 Sociaal-Technologisch Adviesbureau
231 De Groene Brink - 4 Nul op de Meter   
 woningen  in Oss
232 Diamanten stad
233 DHZ WºRM - bouw jouw eigen    
 wormenhotel
234 Ubuntu Contributionisme
235 Leven in de tuin
236 Bloembakken op ooghoogte
237 Doris aan Zee
238 Ontwerpkit voedselbossen
239 BluGrass
240 GreenFund Holland B.V.
241 Greenflow for Trucks
242 Waterblocker
243 De BIJwei
244 Eetbare tuinen in de wijk
245 IKcircuLEER
246 Forest Camp
247 Eco atelier Artistique 
248 Bijvul Station
249 Investeren in Impact
250 Verbod op reclame, promotie en    
 sponsoring vlees
251 Stretch Sketch

252 Neighbourhood socials against    
 foodwaste!
253 Boek over Natuurlijk Tuinieren
254 Ubuntu Contributionisme
255 Inloop aan de Aa
256 1%Groen op Perron en Station
257 Minder Verpakkingen BROOD-NODIG
260 Meer producten in winkel afgestemd op  
 1 persoon 
261 WW: we doen er samen wat mee 
262 Zero Waste Nederland
263 De Streekboer
264 De Stadsboerin Katwijk
265 Vóór wasbaar!
266 Root to stem
267 Vergroenen straat
268 GrowWizzKid
269 Groen Geertruidenberg
270 Energie delen
271 Energie opwekken met water en lucht
272 Winter isolatiepanelen
273 ES1
274 Droom van Nederland
275 Rooftop Revolution 
276 Regenkliko 
277 Ocean Case
278 Take Away with No Throw Away - the   
 Ozarka Way
279 Jong geleerd basisprincipes 
280 GFT resten beter verwerken door   
 Bokashi 
281 Gebruik wat er al is
282 Gft-Plastic
283 Zonnebos op rotonde
284 Gerecycled papierenverpakking om   
 voedsel
285 WW: we doen er samen wat mee
286 Kleine bulk verpakkingen
287 Energie neutraal maken van ons      
 buurthuis (Buurtschuur)
288 Buurt huis/ontmoetingsplek als sociale   
 ondernemer 
289 Urban Farmers
290 Naambeker 
291 Plasticvrije magazijnkarren supermarkt
292 EBD – energiebesparing woningen
293 Voedsel niet in plastic verpakking
294 Gelukkig Winkelen
295 Duurzaam OP-scharrelvlees
296 Geen verspilling meer van groente en   
 fruit
297 The World Renovation Project
298 Plastic Recycling Open Werkplaats
299 50.000 circulair gebouwde fietsen per   
 jaar
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300 Geef het bakje een tweede leven 
301 Zonnepanelen en watertanks voor eigen  
 gebruik 
303 Pompoen adoptie project 
304 Boek: ‘Circulaire economie als lifestyle’
305 CoTown
306 Wheelflow
307 LoopedGoods.com
308 Het Circus Circulair
309 Buddy to Buddy Utrecht
310 De Stijlanalist
311 Dansen van de 5 ritmes
312 Europa op 1 circulaire lijn voor    
 afvalscheiding
313 Bubbles Natural Bodycare for Kids
314 De Zwolse Vaart als energiebron
315 Verpakkingsvrije en zero waste winkels
316 Groene oase in de binnenstad van   
 Almelo
317 Visie
318 Hrbs.
319 D’r Jemus Jaad (buurt groentetuin) 
320 Fridge for free food 
321 Green Impact
322 Mooi jezelf zijn, met respect voor   
 natuur en milieu
323 Eenpersoonsverpakking 
324 Energietransitie kompas
325 Stadsproeftuin Markelo
326 Schoolfeestplein ‘De Höfte’ vergroenen
327 ITvitae 
328 Statiegeld op zo veel mogelijk    
 verpakkingen
329 Overtollig voedsel en andere producten  
 naar hulpbehoevenden
330 ZigZagSolar
331 Fietskoeriers.nl
332 Plastic Whale Circular Furniture by   
 Vepa
333 Inkoop duurzame energie op scholen
334 Buurderij Westelijke Mijnstreek
335 E-waste Arcades 
336 Voedsel houdbaarheidsgids
337 Één miljoen hectaren in co-creatie met   
 de natuur en elkaar
339 VIETS
340 Solar Skelter
341 De Verborgen Impact in het onderwijs
342 Verpakkingsloze supermarkt
343 Super Power 
344 Doorlopende Duurzame Dagen
345 Sharepack
346 Word wie je bent en voel je geliefd en   
 gekend
347 Buitenklas                           

348 Uitval voedsel weer op weg
349 Eerste Hulp bij Klimaatverandering
350 Bijzonder geschikt
351 UitKijkTuin
352 Wortel Schieten
353 The Green Shift
354 Love your World day
355 Convenant Green Stages 2020
356 Landcoöperatie Dal van de Kleine   
 Beerze
357 Zo kan het ook
358 Gashouder wordt zonnefabriek
359 Logistieke marktplaats
360 Zoet en zuur van Moeder Natuur
361 Orbis Experience Foundation
362 Duurzame en circulaire sportvelden
363 Recycled Park
364 ZIP2516: Circulair paviljoen in Den Haag
365 HYGENIQ Probleemoplossende    
 reinigers
366 10-XL 3D printer van plastic afval
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Bijlage 2 - Inzendingen op trefwoord

Hieronder staan clusters van initiatieven, die een bepaalde ontwikkeling illustreren. 
Deze opsomming van initiatieven is niet compleet, het gaat om voorbeelden. Het biedt 
geïnteresseerden de mogelijkheid om op onderwerp initiatieven na te lezen. De totale lijst van 
inzendingen staat in bijlage 1.

Circulaire economie
Verpakkingsloos (nr. 77. 248, 257, 278, 282, 284, 286, 290, 291, 300, 315, 328, 342, 345)
(Single use) plastic (nr. 90, 99, 12, 127, 145, 148, 195, 203, 265, 277, 345)
Afval scheiden (nr. 8, 31, 39, 312)
Service as a product (nr, 222, 227, 312)
Advies- en ontwerpbureaus (nr. 103, 122, 144, 172, 343)
Bouw en bouwmaterialen (nr. 40, 91, 97, 104, 106, 134, 165, 174, 213, 251, 362, 364)
Biobased (nr. 61, 91, 123, 127, 149, 160, 180, 181, 203, 345, 365)
Labs en verbinding (nr. 94, 96, 124, 128, 307)
Repareren en recyclen (nr. 16, 52, 81, 97, 104, 107, 195, 204, 222, 227, 229, 299)
Upcyclen (nr. 51, 68, 101, 102, 105, 112, 140, 148, 153, 165, 181, 192, 196, 201, 213, 217, 228, 298, 
332, 363, 366)
Biomassa en voedsel (nr. 36, 62, 116, 121, 125, 233, 277)

Duurzaam bouwen
Bouw en bouwmaterialen (nr. 40, 91, 97, 104, 106, 134, 165, 174, 213, 251, 362, 364)
Anders ontwerpen en herbestemmen (nr. 109, 144)
Verduurzamen van je eigen huis (nr. 106, 134, 173, 181, 197)
Nieuwe woonvormen (nr. 45)

Energietransitie
Energie besparen verlichting (nr. 1, 52)
Energieopwekking: water en getijden (nr. 2, 13, 53, 314)
Bouw (nr. 41, 106, 109, 197, 292, 330)
Data (nr. 173, 198, 216)
Off grid (nr. 134, 206)

Voedsel
Urban Farming (nr 12, 289)
Samen voedsel verbouwen (nr. 27, 72, 85, 232, 244, 247, 264, 288, 316)
Vegan (nr. 42, 170, 186, 221, 353)
Transparantie (nr. 86, 162)
Bewustwording (nr. 66, 79, 98, 145, 150, 157, 170, 245, 268)
Verspilling (nr. 88, 93, 116, 121, 125, 145, 252, 260)
Samenwerking (nr. 120. 152, 164, 178, 307, 348)
Insecten als eiwitbron (nr. 129, 132, 179, 210)
Zeewier (nr. 161, 221)
Voedsel van dichtbij (nr. 138, 156, 214, 263. 334, 356)
Eetbare natuur (nr. 046, 238. 246)

Natuur, groen en biodiversiteit
Grond voor algemeen nut (nr. 54, 87, 243, 246, 356)
Verbinding economie – ecologie (nr. 115, 122)
Data (nr. 137)
Klimaat adaptatie (nr. 140, 182, 269, 275, 357)
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Natuur als oplader (nr. 46, 143, 199)
Samen tuinieren (nr. 27. 48, 72, 82, 85, 243, 244, 246, 247, 316, 319, 351)
Bewustwording (nr. 46, 63, 76, 157, 166, 177, 347, 361)

Sociale duurzaamheid

Arbeidsparticipatie (nr. 52, 125, 136, 153, 213, 189, 201, 209, 217, 228, 299, 307, 327) 
Participatie platforms (nr. 188, 205, 305)
Nieuwkomers (nr. 118, 217, 309)
Ontmoeten en verbinden (nr. 59, 82, 156, 187, 226, 243, 288) 

Duurzame mobiliteit

Stadsdistributie (nr. 10, 131, 154, 207, 339, 340) 
Nieuwe vervoersconcepten (nr. 089, 141, 183, 200, 306)
Faciliteren van de overstap (nr. 13, 176, 191, 207)
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