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1. Samenvatting
De eerste dinsdag van september is Duurzame 
Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame 
ideeën en initiatieven een podium krijgen in 
politiek Den Haag. Traditiegetrouw neemt een 
bewindspersoon op deze dag de Duurzame Dinsdag-
koffer in ontvangst met honderden duurzame 
ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze 
samenleving. De meest duurzame, innoverende 
en onderscheidende ideeën en initiatieven maken 
kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee 
of initiatief een extra impuls te geven. Bovendien 
wordt een Duurzame Troonrede uitgesproken en 
er worden lintjes uitgereikt aan mensen die een 
uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan een 
duurzame samenleving.

Dit jaar is de 21e editie, Duurzame Dinsdag is 
volwassen geworden. Het aantal inzendingen, de 
kwaliteit ervan en de follow up zijn getuigen. Er 
zijn dit jaar 522 inzendingen, dat is het hoogste 
aantal in de geschiedenis van Duurzame Dinsdag. 
De potentie is groot.

De afgelopen jaren hebben de ministeries van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kennis genomen 
van deze kansrijke, vernieuwende initiatieven en 
hun signalen. Dit jaar doet ook het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mee. 
Ook Tweede Kamerleden nemen er kennis van. 
Duurzame Dinsdag wil een brug slaan tussen 
initiatieven, en politiek en beleid.

Dit is de elfde keer dat GreenWish de inzendingen 
van Duurzame Dinsdag analyseert. De bevindingen 
zijn aangevuld met de inzichten van mensen die door 
hun werk een brede blik hebben op maatschappelijk 
initiatief en sociaal ondernemerschap in Nederland: 
Antoine Heideveld (Het Groene Brein), Jurgen 
van der Heijden (AT Osborne), Petra Schut (IVN), 
Yvonne Rosloot (KNHM), Iris-Carolina de Roos 
(MVO Nederland - Future Proof Community), 
Floor Waardenburg (MAEX), Thijs van Mierlo (LSA 
Bewoners) en Milou Posthumus (ASN Bank - Voor 
de Wereld van Morgen).
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Inzendingen gaan over veel verschillende aspecten 
van duurzaamheid. De volgende thema’s worden 
het meest genoemd:  

1. Circulaire economie (44%) 

2. Energietransitie (33%) 

3. Sociale duurzaamheid (31%) 

4. Voedsel (18%) 

5. Natuur en biodiversiteit (16%) 

Het thema Klimaat loopt als een rode draad door 
verschillende thema’s, 65% van de inzendingen 
heeft ook een relatie met het thema Klimaat. 

Top 5 thema’s van 2019

Circulaire economie (waaronder plastic en afval)
Reststromen zijn steeds vaker het vertrekpunt 
van social enterprises.* Men vindt een reststroom 
en bedenkt daar een product bij. Er is grote 
behoefte aan het verbinden van vraag en aanbod 
van reststromen, hier spelen initiatiefnemers op in. 
Daarnaast zien we nieuwe mogelijkheden om de 
levenscyclus van (grond)stoffen te kunnen volgen, 
bijvoorbeeld door de toepassing van chips. We zien 
een aanhoudende aandacht voor plastic. Maar dit 
jaar ook een roep om beperking van (maagdelijk) 
papier en kartonnen verpakkingen. Daarnaast was 
het aantal initiatieven rond duurzame mode en 
textiel en duurzaam bouwen niet eerder zo groot.

Energietransitie
Dit jaar zien we enkele ambitieuze inzendingen 
rond energie, zoals een reusachtig valmeer, een 
nieuwe brandstof (mierenzuur) en initiatieven om 

* Een social enteprise onderneemt primair vanuit een 
maatschappelijke missie. Winst is geen doel op zicht, maar het middel om 
impact te bereiken.

gasleidingen te hergebruiken. Burgercollectieven 
nemen steeds vaker de energieproductie in handen. 
De burger-coöperaties worden een factor van 
betekenis, doordat zij zich goed organiseren. De 
energietransitie maakt een democratiseringsslag, 
mensen willen zeggenschap en meedoen, ook bij 
grote windparken op zee.

Sociale duurzaamheid
Dit jaar zijn er meer inzendingen die gaan over 
sociale duurzaamheid. De grote lijnen zijn wat 
diffuus, maar misschien het best samen te vatten in 
termen van ‘meer liefde en menselijkheid’. Opvallende 
thema’s zijn: aandacht voor mensen met een krappe 
beurs, arbeidsparticipatie, zelfontplooiing, 
ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl en nieuwe 
woonvormen. 

Voedsel
Verrassend genoeg zijn er iets minder inzendingen  
rond voedsel dan de afgelopen jaren. Toch kent 
voedsel een grote maatschappelijke belangstelling. 

Wat opvalt per thema
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De grote lijnen
Op hoger abstractieniveau, met een helikopter-blik, 
zien we een aantal grote lijnen uit de inzendingen 
naar voren komen. Ze zijn relevant, omdat ze 
meer duiding geven aan wat er naar ons toekomt.

Verklein je impact en compenseer 
Mensen zijn zich steeds meer bewust van de 
duurzaamheidsimpact van hun gedrag. We willen 
minder negatieve invloed hebben, zelfs na de dood. 
Het welvaart denken verandert in deze groep. Minder 
kopen, minder bezitten, besparen en zelfs ‘krimp’ 
van de economie wordt bespreekbaar. En als we 
dan iets on-duurzaams doen, dan zoeken we naar 
allerlei manieren om dit te compenseren, vooral 
door de aanplant van bomen. Compensatie wordt 
ook vaker direct onderdeel van het businessmodel.

Transparantie, track & trace
Het verzamelen van data is booming. We voorzien 
steeds vaker producten van chips met data. Chips, 
QR-codes, blockchain, het zijn instrumenten om 
transparantie te vergroten. Ze versnellen de circulaire 
economie, doordat ze zichtbaar maken, tot op 
component-niveau, waar producten uit bestaan, 
hoe ze zijn te onderhouden en hoe te hergebruiken. 
Deze data helpt de circulaire economie versnellen, 
maar brengt tegelijkertijd ook privacy vraagstukken 
met zich mee: dienstbaarheid versus controle.

Verschuiving van eigenaarschap van producten, 
diensten én vraagstukken
We zien een toename van energiecoöperaties, 
voedselcoöperaties, zorgcoöperaties en mobiliteit-
coöperaties. Zij eigenen zich energieproductie toe, 
schakelen de tussenhandel uit in de voedselketen, 
nemen de zorg in eigen hand en regelen het 
‘nieuwe openbaar vervoer’. Coöperaties zijn handig 
in het delen van kennis en professionaliseren snel. 
We bewegen naar een nieuw soort eigenaarschap van 
maatschappelijke vraagstukken. Het eigenaarschap 
verschuift van systeem- naar leefwereld, naar 
netwerken van mensen.
Verschuiving van eigenaarschap zien we ook in de 

deeleconomie: bezit wordt minder belangrijk, toegang 
tot producten en diensten wordt belangrijker. Het 
aantal deel-, ruil-, leen-initiatieven blijft stijgen, 
evenals ‘product as a service’, waarbij de producent 
eigenaar blijft van het product.

Werk dat je gelukkig maakt 
Inmiddels is de ‘sector van Social Enterprises’ 
een grote werkgever geworden. Er werken 
honderdduizenden mensen. Ze vinden er werk met 
een missie, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, 
inclusie en blijven daardoor wellicht gezonder. 
Sociaal ondernemingen werken ook graag met 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Men geeft 
aan op dit punt graag meer te willen samenwerken 
met de verantwoordelijke overheidsinstellingen.

De natuur als voorbeeld, ons ecologisch 
bewustzijn groeit
De inzendingen laten een groeiend ecologisch 
bewustzijn zien, een verbondenheid tussen mens 
en natuur. De natuur, ecologie en ecosystemen 
worden gebruikt als basisprincipes bij stedelijke 
planning, het inrichten van processen en het 
maken van producten. Natuurwaarden zijn 
onderdeel van businessmodellen. Initiatieven 
over kringlooplandbouw, permacultuur, wonen 
met de natuur, biomimicry, groene stad en zorg 
voor water en bodem, zijn hier illustraties van.

Meer veganistisch, minder dierlijk vlees en minder 
voedselverspilling; deze trends worden krachtiger. 
Maatschappelijke initiatieven hebben hiervoor 
de weg voorbereid.

Natuur en biodiversiteit
Dit jaar is er opvallend veel aandacht voor het 
planten van bomen en voor het zelf groener ma-

ken van je omgeving. Ook zien we veel inzendin-
gen rond een gezonde bodem (van compost tot 
kringlooplandbouw) en aandacht voor de waarde 
van schoon en voldoende water. Initiatieven laten 
zien, dat waterbesparing in Nederland straks 
dezelfde aandacht gaat krijgen als energiebespa-
ring.

Fotocredit: The Ketchup Project



 6

Opvallende topics in de koffer van 2019
Opvallende topics zijn onderwerpen die we nog 
niet eerder zagen, of die dit jaar opmerkelijk luid 

klonken. Ze zijn typerend voor de koffer van 2019. 
Misschien zijn het voorboden van de toekomst.

Gevraagd is waar initiatiefnemers behoefte aan 
hebben. Dat is in de meeste gevallen financiering, 
meer zichtbaarheid en ingangen bij de overheid en 
andere organisaties. Daarnaast zijn er verschillende 
andere signalen afgegeven aan het adres van 
beleidsmakers en politiek. In hoofdstuk 5 leest 
u daar meer over.

- Passende financiering
Social enterprises hebben een financieringsvraag 
die niet aansluit bij het huidige aanbod. Ze vragen 
om relatief kleine bedragen, hebben een lange 
aanloopfase, een hoog risicoprofiel en komen 
door hun bedrijfsvorm meestal niet in aanmerking 
voor subsidies. Zij vragen om een ‘InvestNL voor 
social enterprises’.

- Meer zichtbaarheid
Nog nooit zagen we zoveel inzendingen bij 
Duurzame Dinsdag. Het is één van de tekenen 
dat de ‘sector’ groeit. De verscheidenheid binnen 
de sector is erg groot, er is weinig samenhang 
en er zijn relatief weinig spreekbuizen. De sector 
vraagt om meer zichtbaarheid, met als doel meer 

serieus genomen te worden, meer invloed en 
meer business.

- Erkenning als werkgever
Social enterprises werken graag met mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen 
echter vaak lastig ‘ingang bij de overheid’ (in 
dit geval gemeenten) om dit te regelen en te 
financieren. Hierdoor worden kansen gemist. 
De draai naar de nieuwe economie schept veel 
nieuwe werkgelegenheid.

- Dienstbare systeemwereld 
Op alle mogelijke terreinen botsen maatschappelijke 
initiatieven en social enterprises tegen de 
systeemwereld: wet- en regelgeving, belastingstelsel, 
semioverheden die taken niet willen delen, etc. 
Er wordt impliciet gevraagd om een dienstbare 
systeemwereld en een ‘Wegenwacht voor de 
nieuwe economie’, die wet- en regelgeving en 
andere afspraken onder een nieuwe-tijds-loep 
kan leggen en kan ‘repareren’. Dit versnelt het 
gelijke speelveld voor social enterprises.

Signalen die vragen om actie
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2. Duurzame Dinsdag 2019
Sinds 1998* huldigen we jaarlijks de maatschappe-
lijke initiatieven en sociale ondernemingen in 
Nederland die zich inzetten voor duurzame 
ontwikkeling. Dit jaar wordt Duurzame Dinsdag 
voor de 21e maal gehouden.

Op 3 september wordt de Duurzame Dinsdag 
koffer aangeboden aan Staatssecretaris Stientje 
van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (IenW). In deze koffer zit de 
beschrijving van 522 initiatieven. Een koffer vol 
nieuwe onderwerpen, slimme oplossingen en 
signalen die vragen om in actie te komen voor 
een betere wereld.

Het programma bestaat verder uit het uitspreken 
van de Duurzame Troonrede, dit jaar door Hoogleraar 
Ecologie, Louise Vet. Er worden lintjes uitgereikt 
aan duurzame helden en verschillende prijzen 
uitgereikt aan initiatieven. Gedurende de middag 

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

is er veel ruimte voor ontmoeting. 

De laatste jaren zien we steeds meer samenwerking 
tussen overheid en maatschappelijke initiatieven uit 
de Duurzame Dinsdag koffer. Het ministerie van IenW 
organiseert matchmakingsmomenten. Rijksambtenaren 
en initiatiefnemers ontmoeten elkaar voor informatie-
uitwisseling en samenwerking op relevante thema’s 
als circulaire economie en duurzame mobiliteit. 
Initiatieven worden gekoppeld aan de transitie-
agenda´s. Het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit koppelt de signalen uit de 
inzendingen aan de Jong Leren Eten Makelaars. 
Dit jaar haakt ook het Ministerie van Sociale 
Zaken aan om te kijken naar de trends op sociale 
duurzaamheid.

De belangrijkste signalen uit de initiatieven leg-
gen we op Duurzame Dinsdag ook voor aan de 
politiek. Er is een ontbijt met initiatiefnemers 
en Tweede Kamerleden en later op de dag, een 
dialoog.

Maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap in Nederland

Duurzame Dinsdag is belangrijk voor duurzame en maatschappelijke initiatieven, het brengt deze direct 
onder de aandacht van politiek en beleid. Er zijn méér plekken waar je je initiatief online en offline kunt 
delen. Ze zijn verschillend van insteek. De MAEX maakt vooral de maatschappelijke waarde van initiatieven 
zichtbaar en biedt tools om de impact te meten. Via VoordeWereldvanMorgen (het platform van 
de ASN Bank) kun je de community inschakelen om je initiatief te versterken en datzelfde geldt voor 
Nudge. De Future Proof Community van MVO Nederland  matcht duurzaamheids-vraagstukken 
met duurzame ondernemers. Het IdealenKompas verbindt maatschappelijk vraag en aanbod. Social 
Enterprise NL bundelt de krachten van sociaal ondernemers en geeft hen stem in Den Haag. Al deze 
platforms zijn verzamelplekken van maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemingen en geven -net 
zoals Duurzame Dinsdag- zicht op deze beweging in Nederland. Via Duurzame Dinsdag zien we het 
topje van de ijsberg.

https://maex.nl/
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/
https://www.nudge.nl/
https://futureproof.community/
https://www.mvonederland.nl/
https://www.idealenkompas.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 2019 zijn er 522 inzendingen. Dat zijn er meer 
dan ooit. Driekwart van alle inzendingen komt 
van mensen die zichzelf aanmeldden via www.
duurzamedinsdag.nl. 

De overige 25% is afkomstig van de 
Duurzame Jonge100. Duurzame Dinsdag 
lijkt bekender en aantrekkelijker te worden. 
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.

3.2 Wie doen er mee?
De meeste inzendingen (48%) zijn afkomstig 
van ondernemingen. Deze tendens is al een tijd 
gaande en zet door. Van deze 48% beschouwt 
38% zich specifiek als sociaal ondernemer.

Een derde van het aantal inzendingen is afkomstig 
van burgers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. 
Zo’n 11% van alle inzenders was 25 jaar of jonger. 
Zij denken bijna vanzelfsprekend circulair. Enkele 
middelbare scholen stimuleerden leerlingen om 

initiatief te nemen voor een betere wereld. Het 
resulteerde in een aantal frisse inzendingen.
Slechts 8% van de inzendingen is afkomstig van 
maatschappelijke organisaties.

Fotocredit: Bas Haan Fotografie - De Smaak van Hier

http://www.duurzamedinsdag.nl
http://www.duurzamedinsdag.nl
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3.3 Ideeën en initiatieven
Van alle inzenders heeft 82% een concreet en 
eigen initiatief. De overige 18% van de inzendingen 
zijn ideeën. 

Ideeën zijn in dit geval 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, over 
verpakkingen en -dit jaar opvallend- over waterstof 
als nieuwe brandstof.

IDEE: HERBRUIKBARE 
VERPAKKINGSDOZEN

“Er wordt steeds meer online besteld en aan 
huis bezorgd, vaak in kartonnen dozen. Mijn 
idee is om die dozen herbruikbaar te maken, 
net als een verhuisdoos inklapbaar. Je kunt hem 
gemakkelijk in elkaar vouwen en op een later 
moment hergebruiken voor het terugsturen van 
producten, of voor eigen gebruik. Een aanvullend 
idee is de dozen de bij de volgende levering aan 
de bezorger mee te geven, zodat de industrie 
ze opnieuw kan gebruiken. Hiermee voorkom je 
veel onnodige kartonverspilling.” (nr. 020)
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In welk stadium bevinden de initiatieven zich?

Verreweg de meeste initiatieven (n=429) zijn op 
het moment van inzenden in uitvoering (55%). Dat 
betekent dat ze bezig zijn met verdere groei en 
opschaling. Dat is iets minder dan de twee vorige 
jaren. Toen bevonden respectievelijk 69% en 72% 
van de inzendingen zich in de uitvoeringsfase.

De overige initiatieven bevinden zich in de startfase: 
we zien dit jaar beduidend meer start-ups dan vorig 
jaar (20% in 2019, 7% in 2018). Van de inzenders 
heeft 11% een ondernemingsplan klaarliggen, maar 
zoekt bijvoorbeeld nog partners of startkapitaal.

3.4 Lokaal, regionaal of landelijk bereik
Net zoals vorig jaar zien we bij Duurzame Dinsdag 
relatief weinig initiatieven met een lokaal bereik. 
Uit de netwerken van MAEX, KNHM en LSA is 
te zien dat er wel erg veel (burger)initiatieven 
in gemeenten, dorpen en wijken zijn, maar we 
zien ze niet vaak terug in de koffer.

Duurzame Dinsdag bereikt vooral de initiatieven 
met een landelijke en internationale scope. Een 
substantieel deel van het aandeel start-ups 
bedient een internationale markt, of is dat in 
de toekomst van plan.
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3.5 Ondersteuningsbehoefte
Bijna alle inzenders geven aan behoefte te hebben 
aan een zekere vorm van ondersteuning, maar 
liefst 93% van alle initiatieven die zichzelf hebben 
aangemeld (n=300). De inzenders die via DJ100 
zijn aangemeld hebben deze vraag niet voorgelegd 

gekregen, maar we weten uit ervaring dat dit 
ook voor hen geldt.

De ondersteuningsbehoefte is al volgt verdeeld:

Financiering blijft nog steeds een grote behoefte. Het 
blijft erg lastig om start- en werkkapitaal te vinden. 
Veel duurzaam en sociaal ondernemers hebben een 
ander soort business case dan financiers gewend 
zijn te beoordelen. Terugverdientijden zijn vaak 
langer. De benodigde bedragen zijn vaak relatief 
klein. Banken en andere financiers investeren liever 
grote bedragen in ondernemingen met een relatief 
laag risicoprofiel, dan relatief kleine bedragen in 
startups met (in hun systematiek) hoog risicoprofiel. 
Het is voor hen vaak moeilijk zakendoen met 
overheden, omdat de aanbestedingsprocedures 
voor startups en kleine ondernemingen te complex 
zijn of überhaupt geen mogelijkheid laten om in 
te schrijven. Dit beeld is al jaren hetzelfde.

Inmiddels is INVESTNL van start gegaan, maar 
ook hier gelden hoge drempelbedragen, waardoor 
deze mogelijkheid voor deze groep ondernemers 
niet passend zal zijn.

Opvallend is dat publiciteit en bekendheid de 
meest genoemde behoefte is in 2019, en ook 
dat bijna twee-derde van alle initiatiefnemers 
in contact wil komen met de overheid en/of een 
andere organisatie (was vorig jaar 60%). Duurzaam 
en sociaal ondernemers kloppen op de deur van 

de systeemwereld. Dat blijkt ook uit het feit dat 
bijna een kwart van alle initiatiefnemers hulp vraagt 
bij knellende regels (was 19% in 2018). Belangrijk 
is om te onderzoeken of de regelgeving in het 
algemeen wel past bij de transities waar we nu in 
zitten. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rond 
belastingwetgeving (btw) in de deeleconomie, 
waarin eigendom en bezit verschuiven. Zie 
als voorbeeld ook knellende regelgeving rond 
compostering, nu lokale compostering steeds 
vaker voorkomt. (zie kader).

      Regelgeving rond compost

Wet- en regelgeving voor het verwerken van 
GFT door compostwormen blijken zeer complex. 
Bijvoorbeeld: wormen worden beschouwd als vee 
(!), en vee mag geen GFT (is dierlijk bijproduct) 
worden gevoerd. In de definitie van compost 
(Meststoffenwet) is geen plaats voor de worm. 
Bovendien: ook decentrale oplossingen voor 
composteren moeten aan regelgeving voor 
grootschalige verwerking voldoen. De kosten en 
tijdsinvestering voor vergunningen, registraties en 
controles staan echter veelal niet in verhouding 
tot de opbrengsten van het buurt composteren.
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4. Thema’s: wat zit er in de Koffer 
van Duurzame Dinsdag
4.1 De verschuivingen in thema’s 
Van alle inzendingen zegt 65% direct of indirect 
bij te dragen aan een beter klimaat. Dat is een 
vergelijkbaar beeld met de afgelopen jaren. Bijna 
al deze initiatieven raken ook aan andere thema’s, 
zoals energie, mobiliteit, etc. Die thema’s wijken 
ook niet bijzonder veel af van voorgaande jaren. 
De meest opvallende verschuivingen:

- Het aandeel inzendingen dat bijdraagt 
aan de energietransitie is dit jaar hoger dan 
voorgaande jaren. Er worden steeds meer wijken 
afgekoppeld van het gas. Onder meer het vrijvallende 
gasleidingennet is een bron van inspiratie;

- Het aantal inzendingen rond sociale 
duurzaamheid is het meest gegroeid. Dat kan 

liggen aan een werkelijke toename, of aan de wijze 
van werven, of aan het meer benadrukken door 
sociaal duurzaam ondernemers van hun sociale 
kant;

- Het aandeel voedsel(gerelateerde) 
inzendingen en inzendingen rond natuur, groen 
en biodiversiteit is iets lager dan voorgaande 
jaren. De uitkomst is onverwacht. We zien om ons 
heen, dat er landelijk juist een toename is van 
deze initiatieven, zoals samen buurt tuinieren of 
voedsel verbouwen, openbaar groen beheren. Dat 
we ze minder zien bij Duurzame Dinsdag hangt 
waarschijnlijk samen met het feit dat minder 
lokale initiatiefnemers zich inschrijven.

4.2 De thema’s

4.2.1 Klimaat
De gevolgen van ons handelen op het klimaat staan 
meer in de belangstelling dan ooit. Overal in de 
wereld komen mensen bij elkaar om aandacht te 
vragen voor een radicaal andere koers. Het zijn met 

name jongeren die de urgentie voelen (zie kader). 
Het filmpje dat rond de jongerenklimaatmarsen 
op 24 mei circuleerde op social media, waarin 
jongeren uit veel verschillende landen laten 

https://twitter.com/Fridays4future/status/1129721479980048384/video/1
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zien dat ze in actie komen voor het klimaat, is 
veelzeggend en indrukwekkend.

Twee-derde van alle inzendingen dit jaar draagt bij 
aan een reductie van CO2 (65%), en heeft dus een 

directe positieve impact op klimaatdoelstellingen. 
Dat is nog iets meer dan vorig jaar (61%) en het 
hoogste aantal ooit tussen de inzendingen van 
Duurzame Dinsdag.

#FridaysForFuture

Geïnspireerd door de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg zijn dit jaar honderdduizenden tieners en 
jongeren in schooltijd de straat op gegaan om aandacht te eisen voor hun toekomst. Onder de hashtag 
#FridaysForFuture werden en worden overal ter wereld klimaatmarsen georganiseerd. Deelnemers zijn 
vooral tieners, maar iedereen kan aanhaken. De manier waarop deze beweging zich organiseert is bijzonder 
en past bij deze tijd. Er is geen sprake van een gestuurde organisatie, integendeel. Via social media 
pakken jongeren het initiatief op en mobiliseren hun eigen omgeving. Op 24 mei 2019 mei deden in 131 
landen, in 1851 steden meer dan 200.000 jongeren mee. En de beweging gaat door. Deze zomer staan 
weer meer klimaatstakingen op het programma. Op de website van FridaysForFuture is te zien waar. 
(bron: fridaysforfuture.org)

Compensatie
We zien de aandacht voor compensatie van niet 
duurzaam gedrag toenemen. Voor vliegkilometers 
is dat al langer gebruikelijk, zie bijvoorbeeld 
FlyGRN. Maar ook voor andere aankopen komt 
compensatie meer in zwang. Impulse berekent 
de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van 
consumentenproducten en biedt consumenten de 
mogelijkheid dit bij aankoop van het product te 
compenseren. Een aantal sociaal ondernemers heeft 
compensatie ingebakken in hun bedrijfsmodel. 

Zij vinden het normaal om de CO2-uitstoot die 
vrijkomt bij hun productieproces zelf te vereffenen. 
Birdbrewery brouwt bier, plant bomen én levert 
schoon drinkwater aan ontwikkelingslanden. 
Moyu notebooks plant voor elk verkocht 
(circulair) notitieboek een boom in Kenya. Naast 
compensatieprojecten in ontwikkelingslanden, 
zien we een beweging om compensatie dicht bij 
huis te zoeken, bijvoorbeeld door te investeren 
in een natuurgebied of bosaanplant om de hoek.

IMPULSE 

“Impulse biedt een unieke en laagdrempelige CO2-compensatie service aan. In samenwerking met online 
retailers berekent IMPULSE de CO2-uitstoot van de producten die door de retailer worden aangeboden. 
Vervolgens wordt aan de consumenten van de retailer, bij afrekening, de kans geboden om de CO2-
uitstoot van de aangeschafte producten te compenseren door een paar cent extra te betalen. Deze 
extra hoeveelheid wordt 100% door IMPULSE geïnvesteerd in projecten die toekomstige CO2-uitstoot 
reduceren, zoals windparken in Costa Rica of solar farms in Uganda.” (nr. 438)

Social Development Goals
De Social Development Goals (SDG’s) 
worden vooral gebruikt door overheden, 
maatschappelijke organisaties en grote bedrijven 
als gemeenschappelijke taal om impact uit te 
drukken. Maar ook opvallend veel inzendingen 
van Duurzame Dinsdag leggen dit jaar een link 
met de SDG’s. We noemen er een paar: het SDG 
Ontwikkellab heeft een programma ontwikkeld over 

de 17 werelddoelen voor docenten en leerlingen 
in het voortgezet onderwijs. De Snackbar van 
de Toekomst is een innovatieplatform voor 
verantwoorde snacks, waarvan de productie, 
distributie en bereiding ook bijdragen aan minder 
vervuiling, minder verspilling en eerlijke handel. 
Ook zij leggen een relatie met de SDG’s.

https://fridaysforfuture.org/events/list
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4.2.2 Circulaire economie en afval
Circulaire economie wordt de norm. Het is net 
zoals vorig jaar het populairste thema. We zien 
de volgende onderverdeling.

We zien 7 grote lijnen binnen de inzendingen 
van circulaire economie en afval.

Waarderen van wat er is: delen, hergebruik 
en repareren
Er zijn veel deelconcepten dit jaar, zoals De 
Buurman (gereedschap), Buurtauto (auto’s), Vers 
en vrij (voedsel), MerciBOOKoup (boeken) en 
KrijgDeKleertjes (kinderkleding en speelgoed). 

Overigens gaat daar vaak geen of nauwelijks 
geld in om. We zien ook aandacht voor reparatie 
toenemen. Bij de Speelgoeddokters bijvoorbeeld 
repareren mensen uit zorginstellingen en sociale 
werkplaatsen, met liefde houten speelgoed. 
Dit soort initiatieven helpt om het imago van 
tweedehands te verbeteren.

GIVO

“ Hoe geweldig zou het zijn als mensen elkaar direct (peer-to-peer) kunnen betalen met tijd, energie, 
afval of mobiliteit, door elkaar heen en zonder het eerst om te zetten in geld. En als dat kan welke invloed 
kan dat hebben op sociale betrokkenheid, op participatie en inclusie, op duurzaamheid of een circulaire 
economie? Na vier jaren werken aan dat idee hebben we nu de prototype App ontwikkeld met de naam 
Givo. We willen nu de volgende stap zetten en in het najaar van 2019 gaan piloten. Als ook dit lukt komt 
er een gratis App, beschikbaar voor iedereen.” (nr. 233)

Fashion-revolutie op komst
De mode- en textielwereld gaat de komende 
jaren op zijn kop. Aan alle kanten wordt gevraagd 
en gewerkt aan minder vervuiling, verbeterde 
arbeidsomstandigheden, leefbaar loon, bio/eco/
vegan-grondstoffen, circulaire productie en 

transparantie in de (zo kort mogelijke) keten. 
Eco-fashion influencers zijn populair en hebben 
vele (jonge) volgers op social media en beïnvloeden 
de mindset. Initiatieven zoals Let’s talk slow en 
Mumster promoten duurzame keuzes. Er zijn 



 16

steeds meer plekken waar je online kunt kiezen 
voor een duurzaam alternatief, zoals bijvoorbeeld 
Project Cece en Take it Slow. Vegan modelabels 
doen hun intrede, bijvoorbeeld via Nouemenon, 
Blijleven Design en Osier.

Het aantal kledingstukken in onze kasten zal 
de komende jaren dalen, meer tweedehands 
stukken bevatten en ook het lenen van kleding 
zal populairder worden. Dit is een trend die door 

meerdere onderzoeken wordt aangekondigd (zie 
kader) en die (ook) consequenties heeft voor de 
huidige manier van produceren. In Nederland gaan 
kledingbibliotheken data verzamelen over onder 
meer houdbaarheid en leenfrequentie van items. 

Voor kledingmerken is dit relevant, omdat zij -in 
de toekomstige markt- (ook) meer duurzame, en 
langer houdbare kleding zullen (moeten) gaan 
maken.

MONITOR FASHION LIBRARIES

“Kleding lenen gaat terrein winnen in de transitie naar een circulaire mode-industrie. Lenen is duurzaam, 
onder meer omdat het miskopen kan voorkomen en omdat de kleding professioneel gereinigd wordt. De 
kledingbibliotheken in Nederland groeien, maar opereren nog wel in een nichemarkt. LENA the fashion 
library, Circos, Hulaaloop, Outfit library Less en Bij Priester hebben krachten gebundeld en gaan gezamenlijk 
data verzamelen. Welke soorten kledingstukken, van welke merken kunnen het langst uitgeleend worden, 
welke materialen zijn het meest geschikt? De kleding monitor maakt deze data toegankelijk en dit kan 
aanleiding zijn voor merken om anders te ontwerpen met oog op lenen als businessmodel.” (nr. 569)

Sharing economy gaat de modebranche fundamenteel veranderen

De afgelopen drie jaar is de markt voor tweedehandskleding 21 keer zo snel gegroeid als de retail. De 
verwachting is dat de markt voor tweedehands kleding de komende jaren nog verder en explosief zal 
groeien. Een derde deel van al onze kleding zal in 2033 bestaan uit tweedehands en/of gehuurde en 
geleende kleding. Deze ontwikkeling wordt vooral opgestuwd door de jonge generatie: de millennials 
(25-37 jaar) en GenZ (18-24 jaar). Binnen tien jaar zullen zij meer tweedehands kleding kopen (of lenen) 
dan fast fashion. (Bron: Thredup resale report 2019.)

Traceerbaar tot de volgende levenscyclus
Technologie wordt ingezet om de hele productie-
keten en levenscyclus van producten te kunnen 
volgen. Infinity Repair heeft een 3D techniek 
ontwikkeld om door houtrot aangetaste kozijnen 
te repareren in plaats van te vervangen. Elk 
element is voorzien van een chip waarmee de 

reparatiegegevens (locatie, datum en verwerker) 
te achterhalen zijn. Met de Data on the spot-chip 
van Chip It All kunnen producten gedurende de 
hele levenscyclus identificeerbaar gemaakt 
worden. Track en trace zijn de woorden van de 
toekomst.

DATA ON THE SPOT

“Door het toepassen van een speciale chip in producten kunnen deze gedurende de hele levenscyclus 
identificeerbaar gemaakt worden voor de bevordering van de circulaire economie. Ook kan er aanvullende 
digitale informatie aan de producten gekoppeld worden zoals logboeken van onderhoud,  toegepaste 
materialen enz. En het mooie is dat de chip te scannen is met een normale smartphone. Onze chip kan 
hergebruik van producten mogelijk maken op element-, component- en materiaalniveau. Het gebruik van 
de Chip zal duurzaamheid van producten aanzienlijk vergroten. Door producten en grondstoffen innovatief 
te verwerken en slim te gebruiken en te onderhouden, voorkomen wij verspilling.” (nr. 473)
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Wij zijn onderdeel van de kringloop: bij leven 
én dood
Initiatieven vragen aandacht voor de 
duurzaamheidsimpact van mensen bij leven 
maar ook ná overlijden. Zij stellen: we zijn 

ook na de dood onderdeel van de kringloop. 
Daarom ontwikkelde Onora een uitvaartkist die 
gemakkelijk composteerbaar is. Bij Afscheid is 
een uitvaartorganisatie die zorgt voor een uitvaart 
met zo laag mogelijke footprint. 

BIJ AFSCHEID

“Being dead is no excuse. We moeten toe naar een planeetvriendelijker bestaan en dat geldt ook 
voor onze dood. Er zijn allerlei opties om een uitvaart duurzamer te maken, bijvoorbeeld in ecologische 
materiaalkeuzes, catering, vervoer en ook natuur begraven. Bij Afscheid biedt duurzame, ambachtelijke 
makers van passende producten een podium. Bovendien zoekt Bij Afscheid manieren om meer met elkaar 
over onze dood, onze eigen natuur, te praten. Want onze disconnectie tot de dood heeft alles te maken 
met de disconnectie tot de natuur.” (nr. 389)

Verpakkingen: van no waste tot biobased
Dit jaar is de roep om het verminderen van 
verpakkingen en single use plastic nog luider, dan 
voorgaande jaren. Influencers die een zero waste 
lifestyle promoten, mensen die samen plastic jutten 
op het strand om nieuwe dingen van te maken 
en Amersfoort heeft met SMIR zijn eigen Plastic 
Lifestyle Store. Hier zijn mooie producten zonder 
plastic verkrijgbaar en worden allerlei evenementen 
en workshops georganiseerd voor een plasticvrije 
leefstijl. Ook zien we tal van gebruiksvoorwerpen van 
hergebruikt plastic, zoals speelgoed van visnetten 
(Clean7), sleutelhangers (BottleHangers), horloges 
(Circular Clockworks), sportkleding (Iron Roots), 
sportschoenen (FastFeedGrinded), meubels en 
onderdelen voor de industrie (Van Plestik).
Biobased en alternatieve verpakkingen komen 
meer voorhanden. Outlander Materials maakt 
biobased verpakkingsmaterialen van bierrestanten 

voor snoepwikkels, fruit en groenten. A TOP heeft 
een duurzame verpakking ontwikkeld voor o.a. 
snoeptomaten. Verpakkingen van karton lijken 
makkelijk te recyclen, maar dat is niet altijd zo. 
Pizzadozen met vetresten bijvoorbeeld mogen niet 
hergebruikt worden. Cartonney heeft daar een 
oplossing voor en verwacht met hun pizzadozen  
alleen al in Nederland jaarlijks ca 12-15 miljoen 
m2 goed te recyclen karton aan de oud papier 
stroom te kunnen toevoegen.

CARTONNEY PIZZA BOX

“Deze innovatie op de traditionele pizzadoos, zorgt ervoor dat pizza’s langer warm blijven bij thuisbezorging. 
De draaischijf zorgt er tevens voor dat de doos niet vet wordt. Daarom mogen de dozen bij het oud papier. 
Jaarlijks worden grote hoeveelheden oud papier afgekeurd voor hergebruik, vanwege vetresten. Met de 
Cartonney Pizza Box wordt dat voorkomen.” (nr. 513)

Ook zien we opmerkelijk veel inzendingen rond 
papier. De inzendingen stellen impliciet het 
achteloze gebruik van maagdelijk papier ter 
discussie. Het volledig circulaire PHI-notes is een 
notitieboekje met whiteboard papier en een app 
waarmee je je notities kan inscannen, bewerken 

en uploaden. Er zijn nog meer notebooks, van 
bijvoorbeeld afvalsteen (Moyu), landbouw-afval 
(Paper on the Rocks), koffie (Coffeebased) en 
enkelzijdig gebruikt papier dat op basisscholen 
wordt opgehaald (Green-side).

Fotocredit: Lori - Outlander Materials
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Verpakkingsvrije supermarkten

Vorig jaar concludeerden we dat de tijd rijp is voor verpakkingsvrije supermarkten. Groot-Brittannië 
neemt het voortouw. In 2018 uitgevoerd onderzoek wees uit dat 89% van de consumenten bezorgd is 
over plastic vervuiling. De bezorgdheid groeit bovendien hard, twee derde van de ondervraagden vertelde 
dat ze méér bezorgd zijn over plasticvervuiling dan een jaar geleden. Greenpeace publiceerde in maart 
van dit jaar de plastic reductie-cijfers van de tien grootste Britse supermarktketens. Sainsbury (de op 
een na grootste supermarktketen) stond het laagst op de ranglijst. Op 6 juni 2019 kondigde de keten 
aan de eerste Britse supermarkt te worden zonder plastic verpakkingen voor brood, groente en fruit. 
Klanten kunnen hun eigen tas meenemen of een afbreekbare tas kopen. Ook op andere fronten gaat de 
supermarktketen niet afbreekbaar plastic in de ban doen, bijvoorbeeld bij trays voor groenten. Aldi is 
in Nederland de eerste supermarkt die afziet van gratis plastic zakjes voor groenten en fruit. Ze gaan 
1 eurocent kosten en worden voortaan van bio plastics gemaakt. Bovendien komt er een herbruikbare 
groenten en fruit zak (bron: The Telegraph 6 juni 2019 en Plastic Soup Foundation 11 juni 2019 )

Restromen als vertrekpunt: waste no waste
Restromen zijn voor veel (sociaal) ondernemingen 
het vertrekpunt in plaats van het sluitstuk. Ze 
kijken naar wat voorhanden is, en maken daarmee 
producten, vaak ook op een sociaal duurzame 
manier. De reststromen kunnen zowel natuurlijke 
als industriële ‘grondstoffen’ zijn. Opvallend is 
het aantal inzendingen dat koffierestanten als 
grondstof gebruikt. CaffeInk heeft een methode 
ontwikkeld om pigmenten te halen uit koffie afval 
voor duurzame verf en inkt. Coffee Based produceert 
plaatmateriaal en (voedselveilige) spuitgietblends 
van koffie-afval. Daarmee maken ze onder meer 
notitieboeken, plantenpotten en meubelpanelen. 

En er zijn verschillende initiatieven die koffiedik 
gebruiken als substraat voor oesterzwammen.

Vindbaarheid van reststromen wordt steeds 
belangrijker. Excess Materials Exchange (EME) 
is een gefaciliteerde, digitale marktplaats waar 
bedrijven hun restmaterialen kunnen kopen en 
verkopen. BuyBay maakt met haar platform 
nieuwe business uit de retour-stroom van 
consumentenproducten. Depot4 is een online 
circulair warenhuis en verkoopt restanten van 
en voor installatiebedrijven, machinebouwers, 
paneelbouwers en industriële eindgebruikers.

BUYBAY

“ BuyBay is een Tech bedrijf dat e-tailers, fabrikan-
ten en distributeurs helpt hun retourproducten 
te verkopen aan nieuwe afnemers. Dat doen we 
met, door onszelf ontwikkelde, slimme software. 
Deze software zorgt voor een optimale match 
met kopers en voor een soepele herdistributie 
met een optimaal rendement voor alle partners. 
Wij geven ‘retourneren’ een tweede leven, waarbij 
we altijd aangeven wat de huidige staat is van 
producten, zodat consumenten precies weten wat 
ze kopen. Er zijn inmiddels al meer dan 2 miljoen 
producten van de afvalberg gered!” (nr. 392)

Meer Service based concepten 
Als klanten betalen voor gebruik in plaats van voor 
bezit, wordt het aantrekkelijker voor producenten 
om producten te maken die lang mee gaan. Service 
based concepten ontzorgen de consument. Laptop 
as a service zorgt ervoor dat je altijd een werkende 
laptop tot je beschikking hebt. 
De circulaire Dutch Fiets en de circulaire 
sportschoenen van Fastfeet grinded kun je ook 
leasen in plaats van kopen. Overigens pakken 
ook grote bedrijven deze trend op. Bij Ikea kun 
je sinds dit jaar meubels leasen.

fotocredit:  Excess Materials Exchange
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Circulaire Accounting

De economische realiteit van een lineaire economie verschilt van de economische realiteit van een circulaire 
economie. Het kenmerk van de circulaire economie is dat fysieke producten niet meer op een afvalberg 
terechtkomen, maar opnieuw in enige vorm (recycling, remaking, refurbishing , upcycling etc.) worden gebruikt. 
De bestaande boekhoud- en accounting praktijk is gebaseerd op lineaire uitgangspunten. De vraag is of 
dit voldoende handvatten biedt voor fiscale en verslagleggingsaspecten. Hoe sluiten nieuwe business- en 
verdienmodellen aan op de huidige (lineaire) boekhoud- en accounting praktijk? Organiseren op basis van 
kringlopen impliceert anders samenwerken, met nieuwe verhoudingen in eigendom en aansprakelijkheid.

HET FESTIVAL ALS LIVING LAB VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE: SHOWCASE VAN DE 
TOEKOMST

“Met DGTL Festival veranderen we ons festival in een living-lab voor circulaire innovatie in stedelijke 
gebieden. De tijdelijke stad die we elk jaar opbouwen is de perfecte showcase van de toekomst en hoe 
we die idealiter zouden willen inrichten. Innovatieve technieken voor smart cities worden hier toegepast. 
We experimenteren met allerlei circulaire systemen op bijvoorbeeld het gebied van energie, mobiliteit, 
voedsel en grondstoffen. Hiermee willen we zo onze doelen zo snel mogelijk realiseren: een compleet 
circulair, klimaatneutraal en regeneratief festival. Met onze duurzaamheidsprojecten willen we aantonen 
dat circulaire innovatie niet ten koste hoeft te gaan van comfort en beleving, en dat de transitie wél 
mogelijk is.” (nr. 556)

4.2.3 Duurzaam bouwen
Het valt op dat er meer mogelijkheden komen om 
zelf je woning te verduurzamen of zelf je duurzame 
huis te bouwen. Biobased materialen zijn hierbij 
in opkomst. Ook zien we nieuwe woonvormen 
verschijnen.

Bouw zelf je ideale duurzame huis
Het wordt mensen steeds gemakkelijker gemaakt 
om zélf een duurzaam, zelfvoorzienend en 
‘meegroeiend’ huis te ontwerpen en te bouwen. 
Illustratief is de ontwikkeling van Sustainer Homes. 
Zij maakten een platform, waarmee je zelf een 

huis kunt ontwerpen en direct kunt zien wat de 
materiaalimpact, vergunningen-implicaties en de 
kosten zijn, vergelijkbaar met de keukenplanner 
van de IKEA. Selficient zit op dezelfde weg. Zij 
bieden bovendien een huisconcept, dat meegroeit 
met je woonwensen, waardoor slopen van (delen 
van) de woning niet meer nodig is. Save Plastics 
introduceert een volledig zelfvoorzienende en 
verpláátsbare woning, geproduceerd met lokaal 
afvalplastic. Guwa Homes bouwt prefab duurzame 
woningen in zeecontainers, onder meer voor 
vluchtelingenkampen.

Fotocredit: Kirsten van Santen - DGTL
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SUSTAINER HOMES, ONTWERP JE HUIS IN EEN HANDOMDRAAI 

“Het afgelopen jaar hebben we, naast het realiseren van tientallen nieuwe Sustainer Homes, de basis 
gelegd voor een revolutie in de manier van ontwerpen en bouwen. Door een koppeling van ons modulaire 
bouwsysteem met ons eigen software platform hebben we een soort ‘IKEA keukenplanner’ weten te 
realiseren waarmee je een oneindige diversiteit aan gebouwen kunt ontwerpen, waar met een druk op de 
knop de vergunningsdocumenten, bestellijsten, kostencalculaties en werktekeningen  uit komen rollen. En 
natuurlijk het bouwpakket waar alle benodigde elementen perfect passend worden geleverd.” (nr. 303)

Zelf verduurzamen van je woning 
Verschillende mensen hebben hun persoonlijke 
(onafhankelijke) ervaringen gebundeld en ter 
beschikking gesteld aan geïnteresseerden via 
een boek of website. Voorbeelden zijn  www.
huisenergieneutraalmaken.nl en Energie-
Waterland.nl dat specifiek gaat over isoleren.

Er zijn veel duurzame innovaties beschikbaar voor 
de doe-het-zelver en de professional in en om 
het huis. Leadax bijvoorbeeld, vervangt het giftige 
lood in de bouw. Het is gemaakt van het folie 
dat vrijkomt bij de recyclage van veiligheidsglas, 
een reststroom dus. Dit jaar ook verschillende 
soorten duurzame en circulaire verf en behang, 
bouwpanelen van biobased materialen en bouw-
platen van gerecycled plastic. Nog vrij onbekend 
is het gebruik van PCM (Phase Change Materials 
of faseovergangsmaterialen). Deze materialen 
worden toegepast in vloeren en plafonds. Ze 
bufferen energie, doordat ze warmte opvangen 
voor later gebruik en reduceren daarmee de 
energievraag aanzienlijk. Wil je als consument 
ontzorgd worden, neem dan een Woab 
woningabonnement. Je woonlasten blijven gelijk. 
Met de toekomstige besparing financier je de 
verduurzaming. 

Bouwen wordt biobased
De biobased trend in de bouw zet door volgens 
de koffer van 2019. Waterweg is een nieuwe 
‘baggerfabriek op locatie’, die van de bagger ter 
plekke waterdoorlatende tegels maakt. 

Mycelium verovert de markt. Krown maakt 
geluiddempende platen van mycelium. Start-up 
Fungalogic vormt tuinbouw reststromen met 
behulp van mycelium om in 100% circulair en 
biobased isolatiemateriaal voor de interieurbouw. 
Dit nieuwe materiaal vraagt om aandacht van 
de overheid in verband met mogelijk strijdige 
Arbo-regelgeving voor het werken met schimmels.

DE HYDRALOOP 

“Over 20 jaar wordt er geen huis meer gebouwd zonder waterrecyclingsysteem. Dat is de visie van 
Hydraloop. Hydraloop is een waterrecyclesysteem dat bad-, douche- en wasmachinewater reinigt, zodat 
dit water opnieuw gebruikt kan worden. De systemen besparen 45% leidingwater, verminderen 45% 
riooluitstoot en sparen ook energie en geld. Water is in Nederland (nog) veel te goedkoop. Daarom is 
de waarde van water bij het publiek onbekend en zullen mensen niet veel zuiniger met water omgaan. 
Regel-/wetgeving is nodig om het recyclen van water in nieuwbouw structureel te verplichten. Wet- en 
regelgeving, subsidies en leningen voor waterbesparende maatregelen zouden net zo toegankelijk moeten 
zijn als energiebesparende maatregelen” (nr. 572)

Fotocredit: Krown.bio

http://www.huisenergieneutraalmaken.nl/
http://www.huisenergieneutraalmaken.nl/
http://energie-waterland.nl/
http://energie-waterland.nl/
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Duurzame woongemeenschappen 
Dit jaar zitten er vijf vormen van ecodorpen in 
de koffer. Rode draad is: betaalbaar, duurzaam 
wonen in een zeker groepsverband en met een 
vorm van gemeenschappelijkheid. Een ecodorp 
starten is een langdurig en redelijk ingewikkeld 
proces. Daarom is het Kennis- en educatieplatform 
van het ervaren Ecodorp Boekel zeer welkom. Hier 

vindt men handige tips en voorbeelden op allerlei 
terrein.  Erfdelen helpt mensen om boerenerven 
om te toveren in nieuwe woongemeenschappen. 
De stichting SoJ helpt woonruimte te creëren 
voor de combinatie jonge en oude mensen. De 
woonsituatie wordt daarop aangepast, zodat 
beiden groepen onder een dak kunnen wonen 
en elkaar kunnen ‘bedienen’.

4.2.4 Energie 
De energietransitie heeft vele gezichten. We zien 
grote initiatieven die zich richten op mega-impact, 
en bewust kleine initiatieven met aandacht voor 
de menselijke maat. Ook houdt een gasloze 
toekomst ons bezig.

Energie opwekken met ambitie 
Dit jaar zit er een aantal ambitieuze energie-
initiatieven in de koffer. Delta21 wil voor de kust bij 
de Tweede Maasvlakte een enorm opslagbekken 
van 20 km2 bouwen, het zogenaamde valmeer. Dit 
meer met enorme pompen is zowel een batterij, als 
een manier om overtollig water uit het Westland 
met grote kracht weg te pompen. Door het unieke 
ontwerp worden ook de natuur en de vismigratie 
in het Haringvliet hersteld.

Veelbelovend klinkt ook Encontechs’ restwarmte-
naar-mechanische-energie-omzetter. Deze spinoff 
van de Universiteit Twente heeft een nieuwe 
warmtemotor ontwikkeld waarmee (rest)warmte in 
één stap is om te zetten in mechanische energie. 
Deze technologie bespaart verbluffend veel energie.

Energiebesparing en menselijke maat
Energiebesparingsinitiatieven richten dit jaar de 
aandacht vooral op mensen met een kleine beurs. 
Zutphen Energie is bijvoorbeeld begonnen met 
energiecoaches voor huurders. Klein maar fijn zijn 

de Speedcomfort radiatorventilatoren, die zorgen 
voor een betere verspreiding van de warmte van 
radiatoren, terwijl de cv-watertemperatuur kan 
worden verlaagd.  Veel mensen zien op tegen de 
switch naar het koken op inductie. Het is een 
emotionele stap. Totdat je de Makus inductie 
fornuizen hebt gezien. Die zijn zo mooi, dat je 
niet meer wilt wachten.

Waterstof als nieuwe brandstof?
Dit jaar wordt waterstof weer verschillende keren 
genoemd, vooral als opslagmiddel voor energie. 
Dutch Energy Solutions DENS brengt een systeem 
op de markt dat uit Hydrozine (mierenzuur) 
waterstof kan vrijmaken, dat vervolgens in een 
brandstofcel wordt gebruikt om elektriciteit op 
te wekken. Zij zijn in staat zware voertuigen, 
machines en ook schepen te verduurzamen op 
een veilige, gebruiksvriendelijke en economisch 
haalbare manier. Als eerste ter wereld hebben 
zij aangetoond dat de technologie schaalbaar. 

Tweede leven voor de gasleidingen
Nu ‘van het gas af’ algemener begint te worden, 
denken mensen na over nieuwe toepassingen van 
de oude gasleidingen. Niet alleen wordt gedacht 
aan waterstofgas, maar ook aan lauw water ten 
behoeve van water-warmtepompen. Deze zijn 
efficiënter dan lucht warmtepompen.

Fotocredit:  Makus

CARIBALGAE 

“CaribAlgae produceert biobrandstoffen uit 
biomassa van algen gekweekt in lokaal afvalwater 
op Curaçao. Met de productie van deze biobrandstof 
wordt CO2 omgezet in duurzame energie, terwijl 
tegelijkertijd de lokale leefomstandigheden worden 
verbeterd en de koraalriffen worden beschermd. 
CaribAlgae biedt een uitstekend alternatief voor 
fossiele brandstoffen en draagt zo bij aan een 
schonere wereld.” (nr. 272)
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Creatief met opslag van energie 
Overal wordt nagedacht over opslag van energie. Zo 
heeft een middelbare school een bedrijf opgericht 
in het recyclen van oude kapotte fietsaccu’s tot 
powerbanks. E-Kart-heeft samen met Timeshift 
Storage een manier gevonden om de batterijen 
in de E-Karts te upcyclen. Hetzelfde geldt voor 
Battery-BNA, die defecte accu-pakketten van 
hybrideauto’s reviseert zonder nieuwe grondstoffen 
toe te voegen.

Democratische windenergie
Momenteel kunnen burgers, lokale overheden en 
bedrijven nog niet participeren in windparken op 
zee. Dit is het domein van grote investeerders. 
De Vereniging Participatie Wind op Zee probeert 
hier verandering in te brengen. De vereniging is 
opgericht om iedereen te betrekken bij windwinning 
op grote schaal, om mee te kunnen praten en 
beslissen en mee te kunnen delen in de winst.

4.2.5 Duurzame mobiliteit
De komende jaren gaat ons vervoer veranderen: 
meer elektrisch, meer gedeeld gebruik en met 
compactere vervoersmiddelen. Bewustwording 
rond de schadelijke effecten van vliegen wordt 
groter, we zien verschillende initiatieven die 
hieraan werken.

Stadslogistiek
Elektrisch fietsvervoer gaat de stadslogistiek 
domineren. Bevoorrading door diesel-vrachtwagens in 
de stad zal deels vervangen worden door cargobikes. 
FietsDiensten uit Nijmegen werkt al jaren aan 
cargobikes. Zij vragen aandacht van gemeenten 
voor laad- en losplekken en oplaadpunten. Ook 
Foodlogica uit Amsterdam rijdt met cargo-bikes. 
Zij fietsen met geschakelde karren langs horeca 
met verse gekoelde producten. Ze zijn twee keer 
zo snel en minder duur dan busjes. De missie is 
niet alleen vervoer verduurzamen, maar ook de 
lokale (voedsel) economie versterken.

De komst van de zeecontainer was een doorbraak 
in de logistiek. Eenzelfde doorbraak wil Velove 
veroorzaken in de stadslogistiek. Door gebruik 
te maken van standaard citycontainers, kunnen 
cargobikes veel sneller geladen worden.

Andere manier om de stad te bevoorraden is door 
de grachten beter te benutten. De Tec Factory uit 
Delft werkt aan de Trekschuit 2.0. Veel historische 
binnensteden hebben een waterinfrastructuur die 
niet optimaal wordt benut. De Trekschuit 2.0 is 
begonnen met een klein elektrisch vaartuig voor 
het ophalen van afval. Maar andere toepassingen 
zijn ook mogelijk.

Duurzaam reizen, minder vliegen, meer trein
Vliegen is te goedkoop en treinreizen is te duur en 
te lastig te boeken. Deze feiten zijn de bron van 
verschillende nieuwe initiatieven. Green Tickets 
is een duurzame reisplanner, vooral gericht op 
treinreizen. FlyGRN is een vliegticket zoekmachine, 
die automatisch de CO2 uitstoot van jouw vlucht 
compenseert. FlyGRN investeert een deel van de 
marges die ze van haar partners ontvangt direct 
in bomen of zonnepanelen. Sail to the COP zeilt 
naar de Klimaattop in Chili om aandacht te vragen 
voor de niet-duurzame vlieg-branche.

GREEN TICKETS 

“Reizen is geweldig, maar heeft ook directe 
gevolgen voor het klimaat en daar zouden we 
verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Green 
Tickets probeert duurzaam reizen te promoten. 
Vliegen is nog veel te makkelijk, zowel qua reis 
als om te boeken. Met Green Tickets bouwen 
we aan een routeplanner die alle opties om te 
reizen in Europa makkelijk vindbaar en te boeken 
maakt. Vooral in Europa zijn er op dit gebied 
grote sprongen te maken, gezien trein en bus 
hier serieuze alternatieven zijn, maar vaak nog 
lastig zijn te boeken. Green Tickets staat in het 
lijstje ‘briljante websites’ van Volkskrant Magazine 
januari 2019. “ (nr. 209)

Fotocredit: Foodlogica
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Elektrisch vervoer: het nieuwe normaal
In de koffer zien we initiatieven die elektrisch 
rijden willen promoten. Buurauto bijvoorbeeld 
maakt het mogelijk om elektrische auto’s met 
elkaar delen, in de buurt, met vrienden én op het 
werk. LEF introduceert een overdekt elektrisch 
vervoermiddel dat lijkt op een kruising tussen een 
fiets en een auto. Iedereen kijkt met spanning en 
trots uit naar de Nederlandse Lightyear One, de 
eerste commerciële personenauto die zichzelf kan 
opladen met zonne-energie. De zonneauto kan 
600 tot 800 kilometer rijden zonder gebruik te 
maken van een laadpaal. Het is de bedoeling is 
dat de auto in 2020 op de Nederlandse wegen 
rijdt.*

Volgens DENS worden niet alle elektrische auto’s 
(zonne)stroom-aangedreven. DENS heeft een weg 
gevonden om van mierenzuur waterstof te maken. 
Toch zullen we initiatieven als Plug me In nodig 
hebben om de technische innovaties geaccepteerd 
te krijgen bij het grote publiek. Initiatiefnemer 
Wiebe reed in maart 2016 in een elektrische 
auto naar Australië, met hulp van mensen die 
hem met energie, slaapplaatsen en maaltijden 
wilden sponsoren. Onderweg sprak hij over de 
mogelijkheden van elektrisch vervoer: “Zondag 
7 april 2019 ben ik na 1.119 dagen, 33 landen 
en 95.000 kilometer, zonder één tankstation, 
* Parool, 26 juni 2019

aangekomen. Het is de langste reis ooit in een 
elektrische auto.” Dit soort ‘aaibare’ initiatieven 
zijn van groot belang.

Verleggen van eigenaarschap: 
ook in de mobiliteit transitie

De mobiliteit transitie is nu (nog) in handen van 
enkele grote bedrijven. Maar wereldwijd starten 
burgers coöperatieve initiatieven waarmee ze 
vervoersmiddelen samen bezitten en delen. Na 
de energie en de zorg, is dit een volgend terrein 
waarin we het verleggen van eigenaarschap in 
de transitie zien. Voorbeelden in Nederland zijn 
Elektrip, Mobiliteit van Ons, WitKar en Stichting 
Duurzaam Waterland. In de ons omringende landen 
zijn al veel meer voorbeelden te zien. De website 
van WeKar is een informatiebron op dit gebied. 
Op 28 juni is in Nederland CDMN opgericht, een 
belangenbehartiger en praktische ondersteuner 
voor mensen die ook een mobiliteitscoöperatie 
willen oprichten. Ze maken onder meer elektri-
sche deelauto’s beschikbaar voor beginnende 
coöperaties en initiatieven en adviseren over 
modellen van een groene laadstructuur. (bron: 
WeKar)

4.2.6 Voedsel
Verrassend genoeg zijn er dit jaar minder 
inzendingen rond voedsel dan de afgelopen vier 
jaar: 18% van de inzendingen heeft een relatie 
met voedsel. Vorig jaar was dat bijna een kwart. 
Toch staat voedsel volop in de maatschappelijke 

belangstelling: minder vlees, meer plantaardig 
en minder voedselverspilling. Maatschappelijke 
initiatieven hebben de weg voor deze trends 
voorbereid.

Ooit aten we dieren…..

Dat is de titel van het in juni 2019 verschenen boek van antropologe en journaliste Roanne van Voorst. 
Daarin vertelt zij onder meer hoe we ons als samenleving kunnen voorbereiden op een plantaardige 
toekomst. Veganisme wordt binnen enkele decennia de norm zeggen wetenschappers in het boek. Recente 
absolute aantallen van veganisten wereldwijd zijn er niet, maar de groei is enorm. In de Verenigde Staten 
is veganisme in de afgelopen drie jaar 600% gegroeid. Opvallend: 74% van alle veganisten wereldwijd is 
vrouw; #vegan is in 2019 een van de meest gebruikte hashtags op Instagram. De Nederlandse Vereniging 
voor Veganisme schat dat er begin 2019 in Nederland zo’n 121.000 veganisten zijn. Ook dat aantal groeit 
snel: het is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2017.
De markt reageert. Steeds meer producenten nemen veganistische producten op in hun assortiment. Na 
overname van de Vegetarische Slager door Unilever, maakte ook Nestlé eind 2018 bekend zich meer te 
gaan richten op plantaardig voedsel. Voedingsproducent Nestlé ziet veganisme als een van de snelst 
groeiende voedingstrends. Het bedrijf verwacht een miljardenomzet in veganistische producten over 10 
jaar. (bron: Dutchcowboys, 12 maart 2019 en bevegan januari 2019, Roanne van Voorst juni 2019 )

https://wekar.org/nl/
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Minder vlees en meer plantaardig
We zien veel plantaardige producten, zoals 
Knakwortel, taarten van Janssen, vegetarische 
kaas van Charly’s all is fair, duurzame snacks en 
de producten van Boon en Gruun. Het aantal 
bedrijven dat horeca, bedrijfsrestaurants en 
evenementen adviseert bij verduurzaming groeit 
ook, zoals Green Food Lab, Smarter Food Choices 
en The Food Line up. Initiatiefnemers werken op 
verschillende fronten aan bewustwording bij een 
groter publiek. Met eet-geen-vlees challenges, 
evenementen en blogs en recepten. Natuurlijk 
wordt de link met dierenwelzijn vaak gelegd, maar 
ook water- en CO2 besparing worden genoemd.

Voedselverspilling kan echt niet meer
Initiatieven rond voedselverspilling gaan vaak ook over 
sociale cohesie en armoedebestrijding. Vers en Vrij vult 
koelkastjes met restanten van horeca, die gratis kunnen 
worden afgehaald. BuurtBuik haalt eten op bij horeca, 
supermarkten en groenteboeren en maakt hiervan 
maaltijden voor buurtbewoners.

The app Too Good To Go, is in razend tempo populair 
geworden, en is voor mensen die minder te besteden 
hebben een uitkomst. Met ruim 12,5 miljoen geregistreer-
de gebruikers wereldwijd is het de grootste app tegen 
voedselverspilling. In Nederland is Too Good To Go in 
januari 2018 gelanceerd en is inmiddels een community 
van meer dan 800.000 geregistreerde app-gebruikers 
actief. Zij kunnen bij ruim 2.000 aangesloten locaties 
door heel Nederland terecht voor voedsel dat tegen 
sluitingstijd over dreigt te blijven bij winkels en horeca. 
In augustus 2019 werd de mijlpaal van 1 miljoen geredde 
maaltijden bereikt.
The Ketchup Project werkt met boerencoöperaties in 
Kenia, waar 40% van de tomatenoogst wordt weggegooid. 

Samen met de boeren maken zij er ketchup van. Bestrij-
ding van armoede en voedselverspilling gaan hand en 
hand.

Voedsel van dichtbij: anders produceren en korte 
ketens
Andere manieren van voedsel produceren komen in 
beeld. Deels heeft dit te maken met de wens tot het 
verkorten van de ketens. Er is aandacht voor voedsel van 
dichtbij, zoals de Smaak van Hier en Foodlogica. Ook 
Fietsen voor mijn eten past in deze beweging. Het is een 
groeiend netwerk van consumenten die zelf hun eten bij 
elkaar fietsen bij kwekers, boeren en kleine winkeliers. 
Hydrophonics (indoor kweek-methode) zien we meerdere 
keren terug, ook als oplossing voor de schaarste aan 
landbouwgrond in steden en ontwikkelingslanden. In 
dit licht zijn ook de Floating Food Farms interessant.

PRO VEG

“Stichting ProVeg Nederland is de toonaangevende 
internationale food awareness organisatie voor een 
plantaardige toekomst, actief in vier continenten, met 
plannen voor uitbreiding. Het is een snelgroeiende 
organisatie met grote ambities. ProVeg heeft als 
missie de wereldwijde consumptie van dierlijke 
producten met 50% verminderen tegen het jaar 
2040. ProVeg inspireert en motiveert mensen door 
bewustzijn te creëren over de voordelen van de 
keuze voor een meer plantaardige lifestyle. Het 
ProVeg team bestaat uit meer dan 100 medewerkers 
van 22 verschillende nationaliteiten en honderden 
vrijwilligers.” (nr. 371)

TOO GOOD TO GO

“Too Good To Go heeft partnerships met 
verschillende winkels, bakkers, restaurants en 
andere horecagelegenheden om er uiteindelijk voor 
te zorgen dat goed eten niet meer in de prullenbak 
belandt, maar op het bord van consumenten. In 
de app bieden wij een Magic Box aan die door 
consumenten tegen een gereduceerd tarief wordt 
opgehaald bij de ondernemer. In deze box zit 
overtollig eten dat door winkels en restaurants 
aan het einde van de dag weg zou moeten worden 
weggegooid maar nog lekker en prima eetbaar 
is.” (nr. 395)

FLOATING FOOD FARMS

“ In 2050 is er een tekort van 22.000.000 km² aan 
landbouwgrond. Meer dan 70% van het aardoppervlak 
bestaat uit water. Dan is het vanzelfsprekend 
om in de toekomst het voedsel op drijvende 
eilanden in het water te gaan verbouwen. De 
basis van het concept zijn modulaire, sociaal 
geproduceerde, drijvende objecten, bestaande 
uit duurzame materialen. Deze zijn aan elkaar te 
koppelen zodat de mogelijkheden eindeloos zijn. 
Op deze wijze ontstaat een voedselproductie 
op water. Ze zijn vooral geschikt voor grote 
wereldsteden aan water.” (nr. 114)
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4.2.7 Natuur en biodiversiteit
Van alle inzendingen heeft 16% aandacht voor 
groen, natuur en water. Dit jaar is er opvallend 
veel aandacht voor de waarde van bomen en 
voor het zelf groener maken van je omgeving. 
Ook zien we veel inzendingen rond bodem, water 
en duurzame landbouw.

Zelf je omgeving groener maken
Guerrilla Gardening is in. Initiatieven helpen men-
sen om zelf iets te doen aan het vergroenen van 
hun omgeving, op groenstroken, braakliggende 
stukken grond en bedrijventerreinen. Het boek 
Avontuurlijk Tuinieren in de openbare ruimte, laat 
mensen zien hoe je je omgeving kunt groener 
kunt maken, in samenwerking met gemeentelijke 
groendiensten en waterschappen. Mensen werken 
ook samen in buurt(moes)tuinen aan een groenere 
omgeving. In het Friese Ooststellingwerf zaaien 
agrariërs samen met de imkersvereniging stroken 
boerenland in onder de titel #bijenproject. Er 
is grote animo om mee te doen aan dit soort 
initiatieven.

Urban nature, ecologie wordt leidend
De stedelijke omgeving zal steeds groener worden. 
In het ontwerpproces en in de uitvoering is meer 
aandacht voor ecologie. Techniek en ecologie 
komen dichter bij elkaar. Green Window Plant 
panelen kunnen op daken worden geplaatst, 
zowel horizontaal als verticaal. De panelen 
worden geïrrigeerd door draadloze sensoren 
zodat de planten optimaal kunnen groeien in 
elk klimaat. Wereldwijd kan vanuit één backoffice 
elk systeem worden geanalyseerd en eventueel 
worden bijgestuurd. Green City Watch maakt 
gebruik van hoge resolutie satellietbeelden om 
overheden te faciliteren bij het beheer van groene 
ruimten in de stad. Ook zien we een toegenomen 
aandacht voor ecologische systemen bij stedelijke 
ontwikkeling, zoals het internationale netwerk 
Connecting Nature.

Bomen: symbool voor klimaatbescherming
Niet eerder zagen we zoveel aandacht voor bomen. 
Bomen worden de nieuwe “panda”, een symbool 
voor klimaatbescherming. Er klinkt verontwaardiging 
over bomenkap. Er zijn alternatieven voor hout 
als grondstof voor papier, en er zijn bomen-plant 
initiatieven. Loyal Tree biedt mensen de mogelijkheid 
via een webapp met CO2 calculator bomen te kopen, 
die zij in samenwerking met Land Life Company 
planten. Daarbij laten ze je op een innovatieve 
manier “meekijken” naar de ontwikkeling van je 
bomen en het gebied. Veel (sociaal) ondernemers 

GUERRILLA GARDENERS

“Onze omgeving is steeds minder groen, bijen 
verdwijnen en mensen worden steeds eenzamer, 
om moedeloos van te worden. Gelukkig is er iets 
aan te doen. En dat is niet eens ingewikkeld: wapen 
jezelf met schop, gieter en plantjes, loop je wijk 
in en verander lege bloembakken en verrommelde 
stukjes plantsoen in bloementuinen. Of leg een 
geveltuintje aan, of zet mooi gevulde bloembakken 
neer op straat. Al die bloemen trekken meer bijen 
en andere insecten aan. Tuinieren in de publieke 
ruimte zorgt geheid voor heel veel praatjes met 
de buren. Ben je zo bezig, dan ben je een Guerrilla 
Gardener.” (nr. 109)

GREEN CITY WATCH

“Connecting Nature is een samenwerkingsverband 
van 31 organisaties: gemeenten, bedrijven, NGO’s en 
universiteiten met als doel: Europa tot wereldleider 
te maken in ‘nature based solutions’.  We werken 
in 16 Europese landen, Brazilië, China, Korea en 
de Kaukasus. Een deelproject is ecologische 
engineering. In dit onderzoeksproject staat de 
ecologie voorop bij het voorspellen, ontwerpen, 
bouwen, herstellen en beheren van ecosystemen 
in hun natuurlijke omgeving. Binnen dit deelproject 
worden tools ontwikkeld om de natuur op een 
effectieve wijze terug naar de stad te brengen. 
Green City Watch maakt gebruik van hoge 
resolutie satellietbeelden om de kwaliteit van 
(stads)parken vast te stellen. Het doel is om 
beleidsmakers en (lokale) overheden te faciliteren 
in de besluitvorming bij het verbeteren van de 
kwaliteit van groene ruimtes.” (nr. 361)

Fotocredit: Guerilla Gardeners
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compenseren hun CO2-uitstoot door het planten 
van bomen. Zustainabox (een abonnement op een 
box met duurzame producten) heeft zelfs een 
eigen ZustainaBos. Per verkochte box investeren 
zij een bedrag en helpen zo mee aan het behoud 
van de Nederlandse bossen.

Waterleven
Ook de achteruitgang in het waterleven en met 
name de gevolgen van plasticvervuiling zijn 
een bron van zorg en creativiteit. De gevolgen 
van toerisme voor het maritieme leven worden 
steeds duidelijker. Sea Going Green richt zich op 
verduurzaming van de recreatiesector. De Recycled 
Island Foundation zet in op opvang van drijfvuil in 
rivieren, met een eigen ontwikkelde plastic vanger. 
DELTA21 is een integraal (toekomst) plan, dat 
Nederland wil beschermen tegen wateroverlast, 
als alternatief voor dijkverhoging. Bovendien zorgt 
het concept ervoor dat het zoute getij weer in het 
Haringvliet kan terugkeren en de vismigratie zich 
kan herstellen, maar ook dat de zoetwateraanvoer 

in het gebied wordt gegarandeerd. Ook de Vislift 
richt zich op het bevorderen van vismigratie.

Voed de bodem, niet de planten
Er is meer aandacht voor een gezonde bodem. 
We zien dit bijvoorbeeld terug in de vele compost 
initiatieven (Le Compostier, de StadsWormerij, 
wormenhotels, etc.). Maar ook binnen de landbouw 
klinkt de roep om bodemherstel, onder meer 
aangezwengeld door de permacultuur beweging. 
Yellowagro gebruikt melkserum (een bijproduct 
van kaas maken) om de bodemvruchtbaarheid te 
verbeteren. Testen in Oost-Europa zijn veelbelovend. 
RijkeBodem maakt het mogelijk om de bodem te 
scannen op bodemleven, en met speciale entstof 
het bodemleven te herstellen.

Kringlooplandbouw
Kringloopboeren zoeken naar een manier om voed-
sel te produceren, met voldoende herstelvermogen 
van de aarde, korte ketens, zonder blijvende 
klimaatschade en behoud van natuur. De Vrije 
Boeren zetten een ondernemersnetwerk op van 
minimaal 20 boeren in Zuid-Limburg die werken 
via principes van circulaire landbouw. De Smaak 
van Hier past het kringloopprincipe toe op een 
melkveehouderijbedrijf in Noord-Brabant. En de 
samenwerkende Boeren van Amstel (niet in de 
koffer) doen dat onder de rook van Amsterdam. 
Deze ontwikkeling zien we steeds meer en past 
in het nieuwe beleid van kringlooplandbouw.

Doelstellingen klimaat en 
biodiversiteit: in bossen op 

gespannen voet 

Er is een groeiende maatschappelijke weerstand 
tegen het kappen van bomen, want bossen zijn 
belangrijk voor de opslag van CO2. In april 2019 
bepleiten 63 Nederlandse milieuorganisaties 
om te stoppen met het kappen van bomen. Het 
doorlopend omhakken van klein bosareaal -nu 
de norm bij bosbeheer - schaadt volgens hen 
zowel het klimaat als biodiversiteit. Stoppen 
met zagen is de oplossing, bepleit de groep 
waar grote organisaties zoals Urgenda, WNF, 
Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en 
Natuur & Milieu aan meedoen. Maar niet alleen 
organisaties, ook mensen komen in opstand 
tegen bomenkap. De discussie hierover is niet zo 
eenduidig. Het verjongen van bos (door duurzaam 
bosbeheer) draagt bij aan meer biodiversiteit, een 
doelstelling van het beleidsplan Natura 2000. 
De crux zit hem er in dat bomen die in dit kader 
verdwijnen, niet gecompenseerd hoeven te worden, 
omdat het bos wordt omgevormd naar een andere 
vorm van natuur. Dit lijkt in tegenspraak met de 
doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Daarin staat 
dat er juist meer bos moet komen. Volwassen 
bomen hebben we hard nodig voor de opslag 
van CO2. (Bron: NOS Nieuwsuur, 15 april 2019)

DE SMART VISLIFT

“De visstand is wereldwijd met meer dan 80% 
achteruit gegaan. Oorzaken zijn overbevissing, 
maar ook moeten waterbeheerders steeds meer 
vismigratiebarrières bouwen om ons tegen 
klimaatveranderingen te beschermen. Vismigratie 
wordt digitaal, met de kunstmatige intelligentie 
van de Smart Vislift: een vispassage geschikt 
voor bijna alle vissoorten met een variabele 
stroomsnelheid per vismigratie periode. Door 
metingen aan vissen en waterkwaliteit weten we 
straks echt alles van onze onderwaterwereld en 
gaat de Smart Vislift hier zelf op sturen voor de 
optimale vismigratie omstandigheden. De vislift 
is ook in staat calamiteiten te voorspellen.” (nr. 
506)
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Nieuwe verdienmodellen met groen en agri
Het zoeken is naar nieuwe verdienmodellen voor 
de boeren. Boeren produceren niet alleen voedsel, 
maar ook natuur, landschap en gezondheid. 
Kringlooplandbouw vraagt om een integraal 
ontwerp van de gehele bedrijfsvoering. De 
Natuurverdubbelaars koppelen belangen van 
bedrijfsleven en boeren via het Short Circuit 
Project (zie kader). 

PTThee maakt kruidenthee die helpt met het 
herstellen van Nederlandse biodiversiteit. Ze 
zaaien kruiden en bloemen in bij boeren en 
maken daar 100% Nederlandse kruidenthee 
van die je per post kunt laten bezorgen. Farm 
Flower Fragrances (niet in de koffer) is het recent 
geïntroduceerde parfum van kunstenares Claudy 
Jongstra. Zij wil met 100% natuurlijke parfum, de 
maakindustrie in Friesland een boost geven, de 
biodiversiteit vergroten en nieuwe business creëren 
voor boeren. Een alternatief voor landbouw in 
veenweidegebieden is het kweken van Lisdodde. 
Het veenweidegebied zakt, waardoor delen te 
nat worden voor melkveehouderij. Natte teelten 
bieden hier mogelijkheden. Lisdodde lijkt een 
goede grondstof voor biobased bouwmaterialen, 
zoals constructie- en/of isolatiemateriaal.

SHORT CIRCUIT PROJECT

“Stel je voor dat voor ieder product dat een bedrijf 
verkoopt een klein bedrag direct naar de boer 
gaat, buiten de keten om. In de praktijk beslaat 
deze premium vaak niet meer dan een paar cent. 
Om het inkomen van een boer te verdubbelen, 
kan een premium van €0,04 al voldoende zijn bij 
een paar sokken van €9,00. Met dat geld kunnen 
boeren investeren in een duurzamere manier van 
landbouw, met meer aandacht voor biodiversiteit. 
Denk hierbij aan het stoppen van het gebruik van 
pesticiden, het planten van (fruit)bomen tussen 
de gewassen of de introductie van mengteelten. 
Simpel en effectief. Goed voor de biodiversiteit, 
het landschap en de boer.” (nr. 511)

4.2.8 Sociale duurzaamheid
Dit jaar zien we beduidend meer sociale initiatieven 
in de koffer. Misschien vanwege een andere wijze 
van werven, misschien omdat meer duurzaam 
ondernemers ook meer hun sociale gezicht laten 
zien. De grote lijnen zijn wat diffuus, maar misschien 
het best samen te vatten onder de termen van 
‘meer liefde en menselijkheid’.

Werk dat je gelukkig maakt
Veel duurzame initiatieven denken ook aan 
sociale kant van duurzaamheid. Talloze producten 
worden gemaakt door mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt: sportschoenen, duurzaam brood, 
meubels en woonaccessoires, tosti’s, refurbished 

computers, groene bouwhekken, tassen en mode, 
taarten, notitieboekjes, etc.. Ze nemen in aantal 
en omvang toe en zijn een beweging om rekening 
mee te houden. Verschillende initiatieven melden 
dat zij meer serieus willen worden genomen als 
partner in het sociaal domein.

Sommige initiatieven hebben als core business 
het begeleiden van specifieke groepen mensen 
naar werk. Zo richt Kandidatennet zich op 
probleemjongeren met schulden en coacht hen 
individueel naar een nieuw leven.

Fotocredit: PTTHEE
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Persoonlijke ontwikkeling – innerlijke 
duurzaamheid
Op de site van Jobsurfing staat een uitspraak 
van Abraham Maslov: “Het is niet normaal om 
te weten wat we willen. Het is een moeilijke en 
uitzonderlijke psychologische prestatie”. 

JobSurfing helpt studenten op een originele 
manier uitvinden waar hun passie in werk ligt. 
Ze maken gebruik van matching algoritmen en 
artificiële intelligentie. 

Er zijn verschillende initiatieven die zich richten 
op persoonlijke groei. Instant sabbatical to go 
geeft mensen een tool om hun persoonlijke 
ontwikkeling en vitaliteit in eigen handen te nemen.

Ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl
Er zijn bijzondere voorbeelden van ‘ontwikkelings-
samenwerking nieuwe stijl’. Bijvoorbeeld het 
Afrikaanse modemerk Afriek, of het Circulair 
Coffee Fund. Dit laatste initiatief nodigt je uit om 
een eigen koffiekop te gebruiken bij aangesloten 
koffiebars. Daardoor spaar je tien cent uit, dat 
in het fonds gaat. Koffieboeren kunnen uit dit 
fonds verduurzamingsmaatregelen financieren. 
Lendahand is een online impact investeringsplat-
form waar maatschappelijk bewuste beleggers 
kunnen investeren in ondernemers en duurzame 
initiatieven in opkomende economieën. Er is al 
meer dan 53 miljoen geïnvesteerd via Lendahand 
in 2.500 projecten.

Andere initiatieven richten zich op vluchtelingen-
kampen. Het mobiele toilet, MEDiLOO, is een 
composttoilet. Tegelijkertijd scant de MEDiLOO 
de gebruikers op hun gezondheid, waarbij er een 
waarschuwingssignaal oplicht, op het moment 
dat er (bijvoorbeeld) sprake kan zijn van cholera. 
Zo kunnen uitbraken van ziektes in een vroeg 
stadium opgemerkt worden. Guwa homes maakt 
wooncontainers voor tijdelijke en mobiele huisvesting 
in gebieden waar vluchtelingen verkeren.

SAY NIK

“Ik zie het als mijn persoonlijke missie dat ik 
bij mag dragen aan de ontwikkeling van het 
collectieve bewustzijn. Ik geloof er namelijk in 
dat wanneer we persoonlijk groeien en daarmee 
ons zelfbewustzijn en geluk optimaliseren, we dit 
geluk met elkaar kunnen delen en ons zo samen 
kunnen inzetten voor een betere wereld.” (nr. 366)

AFRIEK

“Afriek begon vanuit het gedachtegoed dat ideeën 
over Afrika al te lang bevooroordeeld zijn. Het is 
onze missie om die heersende perspectieven te 
veranderen door gelijkwaardige samenwerking 
met al onze partners, door kleurrijke high-end 
mode te creëren. Het werken met Afrikaanse 
prints laat meteen de oorsprong van producten 
zien. De herkenbaarheid van de stof heeft 
bewezen gesprekken uit te lokken. We geloven 
dat verandering op de lange termijn begint met 
uitwisselen. Zo kunnen we namelijk ons begrip 
van elkaar vergroten. We willen een kleurrijke en 
gelijkwaardige wereld creëren waar niet langer 
onnodig leed is.” (nr. 386)

JUTTERSGELUK

“Strandjutten is een mooie manier om samen 
aan een duurzame toekomst te werken. Werken 
aan een plasticvrij strand is niet alleen zinvol 
voor ons milieu, het geeft mensen zelfvertrouwen 
en meer eigenwaarde. Daarom wil Juttersgeluk  
een tweede sociaal upcycle atelier openen. Een 
plek waar mensen die minder goed meekomen 
in de maatschappij, werken aan een duurzame 
toekomst voor zichzelf en voor anderen. We 
zijn een innovatief initiatief maar moeten het 
nu opnemen tegen de gevestigde organisaties 
die (nog) traditioneel denken.” (nr. 478)

Fotocredit: Afriek
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Welkom in Nederland
Uiteraard zien we ook dit jaar initiatieven die 
statushouders bijstaan in het vinden van een 
plek in Nederland. 

A Beautiful Mess is een social enterprise die 
mensen met een vluchtelingenachtergrond 
helpt met economische onafhankelijkheid door 
hoogwaardige, duurzame mode te maken. 

Ook Trashure Taarten, Makers Unite en House 
of Hospitality doen dat, ieder weer op andere 
manier.

Aandacht voor een krappe beurs
Mensen met een krappe beurs zijn het middel-
punt van allerlei initiatieven. Vaak in combinatie 
met voedselverspilling. Vers & Vrij bijvoorbeeld 
vult kleine koelkastjes met restvoedsel van 
restaurants voor minderbedeelden. InStock werkt 
aan de ReFood-app, iedereen die voedsel over 
heeft kan dit kenbaar maken op de app. Too Good 
to Go doet dit voor supermarkten en horeca. De 
energiecoaches helpen huurders en mensen met 
krappe beurs om maandlasten te verlagen door 
slim te verduurzamen. Dit jaar is er ook op meer 
plekken aandacht voor sociaal duurzaam wonen. 
Kleinoers is een groep mensen die een soort off 
grid ecodorp ontwikkelt in de categorie sociale 
woningbouw.

Beter samen
Uiteraard zijn veel sociale initiatieven gericht op het 
versterken van verbinding tussen mensen, elkaar 
beter leren kennen, meer naar elkaar omkijken 
en gezellig samen dingen doen. De vormen zijn 
heel divers, van samen groente verbouwen, 
samen repareren, compost maken, tot samen 
plastic inzamelen. StadsOase Spinozahof wil de 
gemeenschappelijke ruimte zijn waar bewoners van 
de stationsbuurt in Den Haag elkaar ontmoeten. In 
de mooie tuin worden groente en fruit gekweekt, 
is een winkeltje met producten uit de tuin en er 
wordt ontmoet, gekookt en gefeest.

Meer tijd voor echte dingen, liefde en menselijk 
contact
In alle hectiek ontstaan initiatieven als de 
Socialbox. Een prachtig duurzaam doosje, waar 
twee telefoons inpassen. Leg je telefoon in de 
Socialbox en maak echt even contact. Met jezelf 
of met een ander. 

Er is een groep initiatieven die niet zo makkelijk 
te duiden is, maar die wel iets gemeen heeft: de 
liefde straalt ervan af! Omapost bijvoorbeeld vindt 
het belangrijk dat ouderen in contact blijven met 
jonge mensen. Met Omapost stuur je gemakkelijk 
een online foto naar je (adoptie)grootouders. Zij 
krijgen een offline kaartje door de brievenbus met 
jouw foto met persoonlijke boodschap. Taragalte 
maakt unieke vloerkleden van kledingstukken 
waar bijzondere herinneringen aanzitten, zoals 
een jurkje van je succesvolle sollicitatie, of het 
eerste rompertje van je pasgeboren kind. De 
kleden worden met hart en ziel gemaakt door 
nomadische vrouwen in de Marokkaanse Sahara, 
die zo niet alleen hun traditionele handwerk in 
stand houden, maar ook zichzelf en hun familie 
onderhouden. CloudCuddle, is een soort tent voor 
over het bed van mensen met een  beperking, 
waardoor ze overal (!) veilig kunnen slapen. 
Dankzij de CloudCuddle kunnen gezinnen weer 
met vakantie en kinderen met een handicap weer 
logeren. Het heeft de levens van vele gezinnen 
zoveel fijner gemaakt.

ERFDELEN

“Al ruim 1500 belangstellenden hebben zich gemeld voor sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op 
voormalige boerenerven; het Erfdelen concept. Wij helpen ze verder om hun droom te verwezenlijken en 
daarmee de vitaliteit van het platteland te bevorderen. En aangezien duizenden agrariërs de komende 
jaren stoppen met hun bedrijf, komen er ook veel erven vrij. Problemen omzetten in kansen dus.” (nr. 174)

Fotocredit: A Beautiful Mess
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4.3 Sociale innovatie

Duurzame maatschappelijke initiatieven zijn goed 
in sociale innovatie. Ze vinden nieuwe innovatieve 
manieren om maatschappelijke vraagstukken aan te 
pakken. Bij 35% van de inzendingen speelt sociale 
innovatie een rol. Dat is vergelijkbaar met vorig 
jaar. Uit de zoektocht van sociaal ondernemers 
kunnen we belangrijke informatie halen over het 
businessmodel van de toekomst.

Verschuivend eigenaarschap
We zien verschuivend eigenaarschap. Mensen 
nemen bijvoorbeeld energievoorziening, zorg en 
mobiliteit en financiering meer in eigen hand. Meer 
onafhankelijkheid van grote bedrijven en systemen, 
is daarbij een motivatie. Ook het eigenaarschap 
van producten verschuift door de vele ruil- en 
deel initiatieven.

Sociale innovatie en werk
Sociaal ondernemers zijn ook innovatief als het 
gaat om arbeidsparticipatie en inclusie. Sommigen 
nemen specifiek mensen in dienst met een beperking 
en waarderen hen gelijk. BEE-ideas combineert 
de krapte op de arbeidsmarkt met toeleiding van 
mensen die in eerste instantie op afstand lijken 
te staan. Zij herwaarderen het begrip ‘afstand 
tot de arbeidsmarkt’.

Anders leren
Ander voorbeeld van anders denken is ook de 
Ucademy: een platform voor de moderne idealist. 
Het stimuleert studenten om trainingen te 
ontwikkelen en die aan elkaar te geven. Zo is 
ook Duurzaamheid door Dummies een innovatieve 
manier van kennisoverdracht. Niet de experts 
inspireren en dragen kennis over, maar juist de 
mensen die zeggen niks van duurzaamheid te 
weten.

CAPACITY BUILDING BEE-IDEAS

“BEE-ideas ontwikkelt duurzame software met 
een positieve impact op mens, maatschappij en 
milieu. Ze organiseert samen met toonaangevende 
bedrijven, het UWV en diverse gemeenten een 
ontwikkeltraject dat de krapte op de arbeidsmarkt 
aanpakt door werkzoekenden met potentie als 
software developer opnieuw te laten instromen. Dit 
soort initiatieven zouden breder omarmd kunnen 
worden door politiek, overheid en bedrijfsleven, 
waardoor er meer impact gemaakt kan worden. 
Meer mensen naar werk en meer projecten die 
de SDG’s invullen op mondiale schaal.” (nr. 95) 

BIZZERD.WORK 

“Bizzerd.work helpt jongeren met een arbeids-
beperking aan het werk. Alle informatie over hen 
verzamelen we op één plek binnen een digitale 
applicatie. De spil is de jongere zelf, die zich 
met filmpjes, tekst en relevante informatie kan 
voorstellen aan (toekomstige) werkgevers en de 
informatica zelf beheert. Een grote groep jongeren 
maakt al gebruik van Bizzerd.work bij het vinden en 
behouden van werk. Zo draagt deze onderneming 
bij aan een inclusievere arbeidsmarkt. (nr.390)
 

DUURZAAMHEID VOOR DUMMIES

“Aangezien mijn vriendin en ik graag meer 
willen weten over duurzaamheid gaan we langs 
mensen, bedrijven of initiatieven om hier meer 
over te leren. We testen ideeën en producten uit 
en laten via vlogs zien dat zelfs twee dummies 
zoals wij makkelijk kunnen verduurzamen en dat 
dit ook nog eens heel leuk is en geld bespaart! 
We informeren op laagdrempelige en (hopelijk) 
leuke wijze over duurzaamheid, zodat iedereen 
het kan begrijpen en toe kan passen in zijn of 
haar eigen leven. We zijn nu actief met pilots 
van lokale bedrijven ” (nr. 137)
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5. Signalen uit de koffer van 2019 
die om actie vragen
5.1 De grote lijnen 2019
Op hoger abstractieniveau, dwars door de thema’s heen, 
met een helikopter-blik, zien we een aantal grote lijnen 
uit de inzendingen naar voren komen. Ze zijn relevant, 
omdat ze meer duiding geven aan wat er naar ons 
toekomt.

Verklein je impact en compenseer 
Mensen zijn zich steeds meer bewust van de 
duurzaamheidsimpact van hun gedrag. We willen 
minder negatieve invloed hebben, zelfs na de dood. 
Het welvaart denken verandert in deze groep. Minder 
kopen, minder bezitten, besparen en zelfs ‘krimp’ van 
de economie wordt bespreekbaar. En als we dan iets 
on-duurzaams doen, dan zoeken we naar allerlei manieren 
om dit te compenseren, vooral door de aanplant van 
bomen. Compensatie wordt ook vaker direct onderdeel 
van het businessmodel.

Transparantie, track & trace
Het verzamelen van data is booming. We voorzien steeds 
vaker producten van chips met data. Chips, QR-codes, 
blockchain, het zijn instrumenten om transparantie te 
vergroten. Ze versnellen de circulaire economie, doordat 
ze zichtbaar maken, tot op component-niveau, waar 
producten uit bestaan, hoe ze zijn te onderhouden 
en hoe te hergebruiken. Deze data helpt de circulaire 
economie versnellen, maar brengt tegelijkertijd ook 
privacy vraagstukken met zich mee: dienstbaarheid 
versus controle.

Verschuiving van eigenaarschap van producten, 
diensten én vraagstukken
We zien een toename van energie coöperaties, voedsel 
coöperaties, zorg coöperaties en mobiliteit coöperaties. 
Zij eigenen zich energieproductie toe, schakelen de 

tussenhandel uit in de voedselketen, nemen de zorg in 
eigen hand en regelen het ‘nieuwe openbaar vervoer’. 
Coöperaties zijn handig in het delen kennis en 
professionaliseren snel. We bewegen naar een nieuw soort 
eigenaarschap van maatschappelijke vraagstukken. Het 
eigenaarschap verschuift van systeem- naar leefwereld, naar 
netwerken van mensen. Verschuiving van eigenaarschap 
zien we ook in de deeleconomie: bezit wordt minder 
belangrijk, toegang tot producten en diensten wordt 
belangrijker. Het aantal deel-, ruil-, leen-initiatieven 
blijft stijgen, evenals ‘product as a service’, waarbij de 
producent eigenaar blijft van het product.

Werk dat je gelukkig maakt 
Inmiddels is de ‘sector van Social Enterprises’ een grote 
werkgever geworden. Er werken honderdduizenden 
mensen. Ze vinden er werk met een missie, ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling, inclusie en blijven daardoor 
wellicht gezonder. Sociaal ondernemingen werken ook 
graag met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Men 
geeft aan op dit punt graag meer te willen samenwerken 
met de verantwoordelijke overheidsinstellingen.

De natuur als voorbeeld, ons ecologisch bewustzijn 
groeit
De inzendingen laten een groeiend ecologisch bewustzijn 
zien, een verbondenheid tussen mens en natuur. De 
natuur, ecologie en ecosystemen worden gebruikt als 
basisprincipes bij stedelijke planning, het inrichten van 
processen en het maken van producten. Natuurwaarden 
zijn onderdeel van businessmodellen. Initiatieven over 
kringlooplandbouw, permacultuur, wonen met de natuur, 
biomimicry, groene stad en zorg voor water en bodem, 
zijn hier illustraties van.
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Gevraagd is waar initiatiefnemers behoefte aan hebben. 
Dat is in veruit de meeste gevallen financiering, meer 
zichtbaarheid en ingangen bij de overheid en andere 
organisaties. Ook hulp bij knellende regels wordt vaak 
genoemd. De signalen zijn gericht aan beleidsmakers 
en politiek.

- Passende financiering 
Social enterprises hebben een financieringsvraag die 
niet aansluit bij het huidige aanbod. Ze vragen om 
relatief kleine bedragen, hebben een lange aanloopfase, 
een hoog risicoprofiel en komen door hun bedrijfsvorm 
meestal niet in aanmerking voor subsidies. Zij vragen 
om een ‘InvestNL voor social enterprises’;

- Meer zichtbaarheid
Nog nooit zagen we zoveel inzendingen bij Duurzame 
Dinsdag. Het is één van de tekenen dat de ‘sector’ groeit. 
De verscheidenheid binnen de sector is erg groot, er is 
weinig samenhang en er zijn relatief weinig spreekbuizen. 
De sector vraagt om meer zichtbaarheid, met als doel 
meer serieus genomen te worden bij het realiseren van 
impact op duurzaamheidsvraagstukken. Ze vragen meer 
invloed en meer business voor hun innovaties.

- Dienstbare systeemwereld
Op alle mogelijke terreinen botsen maatschappelijke 
initiatieven en social enterprises tegen de systeemwereld: 
wet- en regelgeving, belastingstelsel, semioverheden 
die taken niet willen delen, etc. Er wordt impliciet 
gevraagd om een dienstbare systeemwereld en een 
‘Wegenwacht voor de nieuwe economie’, die wet- en 
regelgeving en andere afspraken onder een nieuwe-
tijds-loep kan leggen en kan ‘repareren’. Dit versnelt 
het gelijke speelveld voor social enterprises.

- Erkenning als werkgever
De draai naar de nieuwe economie schept veel nieuwe 
werkgelegenheid. Social enterprises werken graag met 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen 
echter vaak lastig ‘ingang bij de overheid’ (in dit geval 
gemeenten) om dit te regelen en te financieren. Hierdoor 
worden kansen gemist.

5.2 Signalen die vragen om actie
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Epiloog
Duurzame Dinsdag brengt opnieuw een koffer vol optimisme en creativiteit. We zien steeds meer jonge inzenders, 
jonger dan 25 jaar. Voor nieuwe generatie is de nieuwe economie bijna een vanzelfsprekendheid. Zij zien onbalans, 
bedenken een oplossing, en starten een bedrijf. Zij trekken de plooien recht, die zijn ontstaan in de oude economie.

Ook dit jaar zeggen zij: “wij hebben financiering nodig”. Daar wordt al aan gewerkt, maar we zijn er nog niet. Wij 
hopen dat er snel meer financieringsbronnen komen voor social enterprises met een relatief hoog risicoprofiel. 
Financieringsbronnen die kleinere bedragen met langere looptijden kunnen bieden.

Eén van de inzenders wenst een soort ‘A-Team’ of ‘Wegenwacht’, die de oplossingen van social enterprises, 
inbouwt in de huidige systemen. Wij vinden dat een goed plan! Een A-Team Nieuwe Economie. Een A-Team 
dat met een enorme nieuwgierigheid kijkt naar de voorbeelden en praktijkervaringen, en met die signalen onze 
lineaire wetten en regels, belastingprikkels, en andere instrumenten aanpast aan de circulaire economie.

De analyse heeft alvast wat voorwerk gedaan voor dit A-Team, om de draai naar de nieuwe economie te 
vergemakkelijken. Wij wensen hen bij voorbaat veel verwondering en succes.

Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten

THE IDEALISTS

“97% van alle mensen start nooit een bedrijf voor hun gouden idee. Wij sourcen 
de beste SDG-gerelateerde ideeën van de crowd, die anders verloren zouden 
gaan, om daarvan succesvolle bedrijven te maken. We koppelen hen aan non-
idea founders. We werken met een uniek platform, dat gebouwd is op een 
combinatie van collectieve en artificiële intelligentie. Daarmee hebben we een 
meer voordelige, schaalbare en snelle manier, dan de reguliere accelerators die 
zich focussen op de 3% die wel een bedrijf starten.” (nr. 497)
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Bijlage - alle inzendingen
002 Poelbos
003 Circulair Bouwprogramma
005 De Energiebespaarders
006 Sound Electric Cars
007 De diversiteit van de flora en fauna vergroten  
 op jeugdland
008 Solar mirror fiets
009 Minimumprijs voor pakketbezorging
010 Halfvlees
011 Nieuw type buffer voor zonnepanelen
012 De Biobolwaterspons met gereguleerde afgifte.
013 Paulsdrainageleiding.
014 Verduurzaam je Apple producten
015 Strong Gift
016 Douchedoseerdrukknop
017 BlueCIC, Urban Mining
018 Online verkoop van aardappelen
019 Energieprestatiecoëfficiënt (epc) voor personenauto’s
020 Herbruikbare verpakkingsdozen
021 Mooi.je.boel 
022 Bio uitvaartkist
023 Buurauto
024 LEF
025 EKOTEX Circulaire behang- en verfsystemen
026 Straatblik en plastic flessen verzamelen
027 Vuilnisgame
028 The Eat Alarm.
029 Stof tot nadenken
030 Besparing brandstof / beter millieu 
031 Koffie bekers
032 Elke vierkante meter groen! 
033 Floating cars
034 Solar rijwielstalling
035 Energie/anders.
036 NO-REST
038 Zonnebril
040 Solarix
041 Luchtzuiverende drown
042 Leadax - het nieuwe lood
043 Sportschool energielevering
044 Tankstation voor electrische boten
045 Kurkretour
046 Wegwerpplastic  voor versteviging van dijken
047 Maanenergie
049 Energie terugwinnen van rijdende o.a. auto’s,   
 motoren, treinen of andere voertuigen
050 Rivier energie
051 Strovo
052 De Kennisfactory
053 Hapanse duizendknoop elektrocuteren
054 B.A.N.D.A.N.A.
055 Groeneducatie aan kinderen

057 No manual
058 Eco-school als groene basis : natuureducatie   
 standaardiseren op basisscholen
059 Duurzaamste koffiebrander van Nederland
060 Eco Bus America
061 Meervoudig grondgebruik: Bloeiende Zonneparken
063 Root to stem, nose to tail
064 E-Karts& Upcycling
065 Statiegeld wc-rollen
066 Rijden van de wind
067 Klimaatverbetering
068 Verbrand en herbruik
069 Reductie CO2 uitstoot door te bouwen met   
 biobased bouwmaterialen
070 Van buurtmoestuin naar buurttuin
071 Ecodorp Boekel werkt aan alle SDG’s!
072 Energie-combi
073 Triple B
074 Korting op boodschappen als je te voet of op  
 de fiets komt
077 Workshop kringloopkunst maken
078 Duurzame energie langs de wegen
081 Sharepack. Join the pack. 
083 Prominente Polen
084 Middenberm autosnelwegen voor stroomopwekken
085 Warmtenet met duurzaam oppervlaktewater.
086 VideoVergaderen spaart tijd en milieu
087 SMIR by Het Zero Waste Project
088 App voor vervoer buitengebied
089 Voordelige energie
090 Bomen in veengebied
091 MEDiLOO
092 Gratis drinkwater / the Blue Bottle
093 Fraenck - sociale en duurzame tassen
094 Rollergrip
095 Stichting Bee-Ideas Capacity Building projecten
096 Smaak voor Groen introduceert ‘’de bokashi-  
 kringloop’’ voor een groenere stad
097 The Good Roll
098 Recycled Park
099 WASTEDlab
100 Tailored-by
101 Zelf toevoegen
102 Zaagtanddak
103 De culinaire kantine
104 Meer gedachtenissen Afval prullenbakken 
105 Twee vliegen in een klap
106 De KakZak
107 Parkeren voor de toekomst
108 Duurzaam tijdverdrijf
109 Guerrilla Gardeners
110 De Grote Wolf - Houten Speelgoeddokters 
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111 Arc de Triomf aan de Stortstraat
112 Dichtersgroep Martinushuis Maastricht
114 Floating Food Farm
115 Infraroodverwarming
117 UnPlastic
118 Deelboom van Deelgoed
119 SpeedComfort, de slimme radiatorventilator
120 People of Tomorrow
121 Samen Oplopen
122 Statiegeld op Jeugd doet vergrijzing kantelen!
123 Watermeter in de douche
124 Maak van de Oosterschelde stormvloedkering  
 een grote getijdencentrale
125 Negatief epc houten huis
126 I want to ride my bicycle
128 Waterstofgas
129 Gastles Duurzaam leven - duurzaamheidseducatie
130 Zonnepanelen langs de snelwegen
131 Eazwind.com
132 Geluidswallen
133 Warm water van ECN
134 Schoorsteenwindenergie
135 WTW 3.0
136 Reduceer co2 met droppoints pakketbezorging
137 Duurzaamheid voor Dummies
138 Anders koken
139 Energieneutraal varend vergaderschip VOF   
 De Vooruitgang
140 Koelmachine op zonne-energie
141 In kaart brengen energie verbruik per woning
142 Buurtbatterij
144 Keuken boiler
145 100-dagen thermostaat challenge
148 Beter milieu en klimaat
149 Gebruik die Betuwelijn
150 Inductie i.p.v. laadpalen
151 Mechanisch ventileren? Gelijkstroom!
152 Modificatie kolencentrales naar waterstofcentrales
154 Zonnepanelen op dak buren
156 Adapterende dakbedekking
157 Waterkrachtcentrale oosterscheldekering
158 Carbon-Black (CB) voor lokale CO2-vrije warmte. 
160 Zelf je huis energieneutraal maken
161 Ontwikkeling All-electric energiezuinig douchen 
162 Veiliger fietsen zonder batterij in achterlichten.
167 Airco zonnepaneel combinatie
168 Guerilla beplanten, alles divers groen!
169 “Petflessen-bij” 
170 Bomen, bomen, bomen
171 Verbetering van het leefmilieu
172 Trash’ure Taarten
173 Mensen zijn energiek
174 Erfdelen
175 Daken benutten
178 Waterstof uit zonnepanelen

179 Huis verwarmen met warmteoverschot uit kantoor
180 Stop verspilling mengkranen
181 ± 400 kilometer zonnepanelen
182 Maak gebruik van menskracht
183 Energiescan.nu
184 Elektrische auto’s verplicht op groene stroom  
 opladen
185 Kindje, bomen, leven 
187 Overdekte parkeerplaatsen
188 Duurzaam Dutch design
189 Plant uw boom en compenseer uw CO2-uitstoot.
190 Thuisbatterij
191 Delta21
192 Per 10’000 een IR-warmtecamera specialist
193 ECOstad
194 Ik rij vrijwillig maximaal 100
195 Pronkregatta
196 Bio industrie gas
197 Waterstof economie
198 Opslag electriciteit
199 Ontwerp plastic/papierverpakking scheidbaar
200 HydrogenMaps
201 Energieopslag
202 Voor elke Gitaar de beste Gitarist
203 Don’t waste food app
204 Hrbs
205 Rewildering: Wilde Planten Revival
206 Wijksgewijs aanbesteden zonnepanelen
208 Snelweg voor vrachtwagen
210 De W°RM. het eerste Slimme Wormenhotel.
211 A modular system for last mile food transportation
212 Lauw water door het oude gasnet voor   
 warmtepompgebruik
214 Lichtgewicht solar overkappingen 
215 Plastic Platen Pers
216 Energie van de omgeving
218 Stichting Mooizooi
219 Ervio
221 Green Parcs!
222 Duurzame snacks
223 Participatie in windparken op de Noordzee
225 DatDoetDeDeurDicht
226 CitySenses, een duurzaam belevingspark
228 Project: Hofponics
229 Laat me niet hangen
230 Echte natuur
231 De Groene Balans
232 LocatiePrikker
233 Inclusief Bankieren met GIVO
234 ECOMPACTER
235 Elektrische boiler op overschot zonnestroom
236 Vrachtwagens ‘s nachts
237 Maak de verantwoorde voedselkeuze beter   
 zichtbaar voor jongeren!
238 Kauwgomvrije natuur
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239 Maak Gehakt van CO2 (video)
240 Global Goals in de praktijk
242 Green Side
243 Vers & Vrij
244 Circular Coffee Fund
245 Krown maakt producten met landbouwafval   
 en schimmels
246 Gratis kringloop
247 MAKUS Glasfornuizen: gedecoreerde en   
 gepersonaliseerde inductiekookplaten
249 Melk-serum als de ultieme bodem voeding
250 HOD Heat On Demand
251 GREEN WINDOW Smart City groen wanden   
 en groendaken
252 Schone en efficiënte stadslogistiek
253 Containerisatie in de stadslogistiek
254 Trekschuit 2.0, afvallogistiek
255 Reviseren van accu-pakketten voor hybride auto’s
256 Social bicycle sharing
257 Loyaltree
258 Infinity Repair
259 Van Varkensstal naar Vegastal
260 Frambozenstruik voor elke 4 jarige
261 Save Home
262 Gerecyclede powerbanks
263 Sea Going Green
264 De Invallers
265 Fair Sayari
267 Enschede Textielstad
268 Fashion For Good
269 Guwa Homes
270 Zus en Zo Gebak
271 Caribalgae
272 Better Future Factory
273 Tolhuijs
274 BottleHangers
275 The Motown Movement
276 Goed voor de Wereld
277 Super Power
278 BambooBaby
279 Circular Clockworks
280 MUMSTER
282 Charly’s All is Fair
283 Natuurverdubbelaars
284 Beobottle
285 Noumenon
286 Planq Products
287 Lekker in een potje
288 CaffeInk
289 Iron Roots
290 Green Tickets
291 Blijleven Design
292 Straw by Straw
293 Waterweg
294 Eetbaar Openbaar Groen

295 Open duurzaam innovatie platform 
296 ERGO-BATH-CARE
297 Ucademy
298 De Socialbox
299 Het Bonenrijk
300 Where Does My Plastic Go?
301 Cata for Change
302 Lekker Brood
303 Sustainer Homes
304 Duurzaam Schip
305 Shaping Fashion
306 Groene Bouwhekken
307 TWENTY
308 De Week Zonder Vlees
309 Green Food Lab
310 De Hippe Vegetariër
311 Faunawatch
312 Wheels on Wind
313 Kar Tent
314 Happy Tosti
315 De Groene Lobby
316 FlyGRN
318 Green Tickets
319 In Stock
320 DutchFiets
321 Dura Design
322 Eco Bus America
323 Circular Coffee Project
324 BuurtBuik
325 Buurvissen
326 Schuttelaar Law
327 Plennid
328 Global Sustainable Enterprise System
329 WoodWatch
330 Flextrash
331 De Warren
332 Mother Nature Cleans
333 Knakwortel
334 Groenonderhoud kan verbinden
335 Duurzaamheidsbijdrage op vlees 
336 Digitale zorg
337 Take it slow
338 Buurman
339 Giant Leaps
340 Fairf
341 Sail to the Cop
342 360SDG
343 Lightyear
344 Taarten van Jansen
346 Lisa goes vegan
347 Cloud Cuddle 
348 Smarter Food Choices
349 Werkvierentwintig
350 Circular Coffee Collective
351 The Food Line up
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352 Excess Materials Exchange
353 Nexio Projects - Your Link to Sustainability
354 Boer, burger en biodiversiteit 
355 Suit-case
357 Litta
358 Dens
359 Boon
360 Green City Watch
361 Green City Watch
362 Metabolic
363 I WAS A
364 De Steek
365 A Beautiful Mess
366 Say Nik
367 Zee Boerderij IJmond
368 Project Cece
369 Sustainable Travels
370 Olivier’s Functionals
371 ProVeg
372 Enie.nl
373 The Green Hub Windesheim en we all youth
374 Bird Brewery
375 Duurzaam Bouwloket
376 Future for Nature Academy
377 Maverick
378 Kalavasta, Climate Neutral Strategies
379 Selficient-huizen
380 CommunicationKTCHN
381 The Next Normal
382 Zustainabox
383 Sustainable Inspiration
384 Krekerij
385 Elemental Watermakers
386 Afriek
387 CircU
388 Let’s Talk Slow
389 Bij Afscheid
390 Bizzerd.work
391 Hero balancer
392 BuyBay
393 OSIER
394 Delta Innovation
395 Too Good To Go
396 Spireaux
397 Stichting University of Laif
398 Lendahand
400 Plug Me In
401 Plök! (de dag, het fruit, en meer) 
402 Pidzh - Partner in duurzaamheid
403 Dom Amsterdam
404 Makers Unite
405 Omapost
407 WOAB ontzorgt met Woningabonnement
408 Bomen planten door burgers met eeuwig   
 bestaansrecht

409 MENSEN PRIKKELEN TOT ENERGIEBESPARING  
 Met Zomer- en wintertarief voor energie
410 Een schatkist voor elke basisschool
411 Windlandschap A1
412 The Treehouse Maastricht
413 Avontuurlijk groen in de leefomgeving
415 Angelique röben
416 IFest
417 Een kookboek met duurzame recepten
418 Genius Workers
419 Datacenter als Energiefabriek
421 Trashcoin
422 Tiny for Students
423 Merijn Ijdo (oud papier gebruiken)
424 In ondergrondse containers samen met je   
 buren composteren 
425 Powershoe
426 Refood
427 The Young Age Competition
428 Succesfles
429 Elke week Duurzame Dinsdag
431 Kinderen beinvloeden om minder vlees te eten. 
432 PHI Notes het slimme notitieboekje
433 Inspiratie Bewoond Arboretum
434 Papier-alternatieven om onze bossen te   
 beschermen Paper on the Rocks
435 BIJhulpzaam
436 #Toekomststoel
437 Natuurinclusief Altena
438 IMPULSE
439 Duurzaam werken - Kandidatennet
440 De vacuum container
441 Energie uit compost
442 Hergebruik
443 Moyu Notebooks
444 Zarkey
445 Carpet of Life
446 House of Food
447 Clook Book
448 INDU-ZERO 
449 Duurzame recycling van plastic 
450 Zarky transvormers
451 Overstappen naar Echt Groene Stroom
452 A TOP snoeptomaten verpakking
453 Maak je school Afval Vrij
454 Dutch Sustainable Design for kids
455 Wonen in lisdodde
456 Instant Sabbatical to go
457 Het circulair maken van (sport)schoenen
459 JobSurfing
460 Empowering Sustainable Partnerships
461 Het terugdringen van het gebruik van ruwe   
 grondstoffen Recycle Universiteit
462 Het groene loket | samen werken aan een   
 regenbestendige stad! 
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463 Esther van Grunsven Circulaire Accountancy
464 Snackbar van de Toekomst
465 [Amersfoortse] Duurzaamheidssafari
466 Olivijn als vervanging zand/grind, greensand
467 MBO challenge voedselverspilling
468 Energiecoaches voor huurders
469 Van visnet naar speelgoed
470 Wilde bloemen
471 Afvalbox
472 Schoolmoestuinen
473 Data on the spot
474 BELEEF GROEN GRIENDTSVEEN in ZONNEWEIDE  
 ‘t VEEN.
475 Compost?
476 Tas met een Boodschap
477 Energy at Work
478 Suzanne Klaassen Juttersgeluk
479 BroederBouwer
480 Platform grotemarkt.gr
481 Bio Bound: circulaire, biobased betonproducten
482 Ecosysteemdiensten van micro-organismen in  
 de bodem herstellen
483 TransitieCinema
484 Offgrid ecodorp met sociale huur en sociale   
 koop
485 Fietsen voor m’n eten
486 REpost Science
487 Drive to connect
488 Tour langs zonnevelden
489 Duurzaam ondernemen 2.0
490 PCM in ieder gebouw en woning, voor snelle   
 duurzame stappen
491 KrijgdeKleertjes 
492 VanPlestik
493 Eerste Hulp bij Klimaatverandering
494 Jan veerhuis
495 Basisscholen actief betrekken bij bouw windpark
496 Energietransitie in Beinum/Doesburg
497 The Idealists
498 Gebruik dak van Grote- of Martinikerk voor   
 opwekken duurzame energie
499 Statiegeld-automaat voor drank-flesjes en blikjes
500 GRUUN
501 Encontechs’       
 restwarmte-naar-mechanische-energie-omzetter
502 StadsWormerij
503 *Bovengrondse opslag van CO2 zorgt voor   
 werkgelegenheid
504 Circular Economy in Made in Bangladesh   
 Apparels (CEMBA)
505 De OnderWijzer
506 Vispassage met watermeetpunt Smart Vislift 
507 Droogwol
508 MerciBOOKoup
509 Natuurlijk vitaal

510 Greening African Migration 
511 Short Circuit Project
512 The Right Wae
513 Cartonney Pizza Box
514 FoodCrush
515 LoopedGoods
516 VerdraaidGoed
517 Duurzaam & circulair schilderen 
518 C-Bond NanoShield
519 DR (duurzaamreizen)
520 EcoHood
521 Coffee Based
523 COLLECT je afval   
524 Energie Hypotheek
525 Ecodorp Midden Nederland
526 Tiny tips that shake the world
527 Vrije Boeren
528 Van het recyclen van producten naar een plek  
 op de arbeidsmarkt.
529 IK ga NATUURLIJK naar school!
530 De Duurzame 100 van Noord
531 Gloria  en Vewonderen
532 Zintuigentuin 
533 Water
534 De Bloemenakker #bijzondergeschikt
535 MINT zorgadvies
536 Gasloze zuivel producerende boerderij met   
 camping.
537 Kennis- en Educatiecentrum SDG’s in de praktijk
539 Global Goals Games
540 PHI Accelerator: dé online tool voor sociale   
 innovatie
541 De Smaak van Hier
542 Circulaire Escape Room
543 Depot4 Circulair warehouse
544 Isolatie d.m.v. Radiatorfolie 
545 GOED voor iedereen die het GOED voorheeft  
 met de planeet
546 Groenten muur in huis of op kantoor
547 Opleidingstraject statushouders in hybride   
 leeromgeving
548 It’s a natural way of live. It’s a natural way of   
 thinking and feeling            
549 OK Koffie & Oesterzwammen
550 The waste wall
551 The Green Shift
552 StadsOase Spinozahof, de gemeenschappelijke  
 experimenteer ruimte van de (stations)buurt
553 Zero Waste Nederland
554 Spark the Movement
555 Circulaire isolatiematerialen van tuinbouwreststromen
556 DGTL - Het festival als living-lab voor circulaire  
 innovatie 
557 Gezondheid gun je Iedereen.
558 Koloniewoningen van de Toekomst in Frederiksoord  
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 en Wilhelminaoord
559 SDG ontwikkellab voor voortgezet onderwijs
560 Norm uitstoot fijnstof vliegtuigen
561 Dialoog Dialoog Dialoog!
562 Marine-doc Estate
564 Conscious Confetti van de Candy Converters
565 Well Used, een goed product met een goed   
 verhaal
566 Vanhulley
567 PTThee
568 Tanja Nolten-Slim circulair
569 Monitor fashion libraries
570 Kleine glasbak in de winkel
571 Zonder voorfinanciering verduurzamen van   
 sportverenigingen
572 De Hydraloop; smart in-huis waterrecyclen!
573 The Ketchup Project.
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Bijlage - 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 alle geaccepteerde inzendingen staat in bijlage 1.

Circulaire economie
Reststroom is vertrekpunt (93, 97 172, 215, 242, 246, 261, 273, 286, 288, 370, 387, 469, 486, 504, 516, 521 566)
Sharing economy (23, 118, 233, 243, 256, 324, 338, 395, 410, 491, 508)
Track and trace (473)
Verpakkingen (20, 81, 452, 513)
Plastic (098, 117, 272, 274, 279, 313, 492)
Plastic bewustzijn (87, 300, 382, 553)
Afvalscheiding (99, 330, 514, 523, 535, 550)
Compost (096, 201, 424, 502)
Menselijke resten (22, 91, 389)
Biobased (45, 81, 266, 284, 287, 292, 329, 428, 453, 483)
Biobased bouwen (69, 71, 73, 245, 293, 303, 340, 331, 455, 466, 481, 555)
Reparatie en hergebruik (110, 258)
Product as a service (219)
Koffie (244, 288, 323, 350, 521, 549)
Mode-revolutie (100, 267, 268, 280, 285, 289, 291,305, 337, 363, 364, 365, 368, 387, 393, 457)
Comprimeren van product (307)
Circulaire Accountancy (463)
Meten en maximaliseren van impact (328, 353, 362)
Platforms voor reststromen (352m 392, 543)
Alternatieven voor papier (432, 434, 443, 564)

Duurzaam bouwen
Zelf duurzaam huis bouwen (379, 558, 269
Verduurzamen bestaand vastgoed (406
Biobased bouwen (293
Energietransitie
Energie opwekken (191, 272, 501
Energie besparen (119, 468, 535, 536

Voedsel
Voedselverspilling (63, 87, 172, 203, 240, 243, 319, 324, 339, 395, 401, 417, 426, 553, 573)
Minder vlees eten (10, 101, 222, 237, 239, 259, 308, 310, 335, 431)
Vegan (105, 282, 309, 333, 344, 346, 359, 371, 500)
Korte ketens (18, 211, 299, 485, 541, 546, 554)
Educatie en bewustwording (103, 129, 205, 226, 415, 431, 446, 467, 551, 556, 559)
Buurttuinen (70, 552)
Eetbaar groen (205, 294) 
Kraanwater (92)

Natuur, groen en biodiversiteit
Zelf je omgeving groener maken (2, 7, 109, 168, 205, 294, 354, 413, 433, 435)
Groene educatie ( 55, 58, 415, 465, 532)
Bomen (97, 170, 171, 185, 189, 257, 284, 374, 382, 408)
Waterleven (098, 193, 300, 506)
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Bodem (249, 482, 510)
Andere landbouw (283, 455, 527, 541, 567)
Groen in de stad (251, 306, 331, 361, 462, 437)
Het effect van reizen (263, 265)

Sociale duurzaamheid
Afstand tot arbeidsmarkt (188, 242, 273, 286, 302, 306, 314, 486, 528)
Persoonlijke groei (366, 456, 548, 459)
Krappe beurs (091, 097, 244, 269, 386, 398)  
Krappe beurs (243, 324, 426)
Persoonlijk contact, liefde, echte dingen (298, 347, 405, 445, 347)

Duurzame mobiliteit
Stadslogistiek (252, 253, 254)
Duurzaam reizen (290, 316)

Sociale innovatie
Verschuivend eigenaarschap (071, 100, 118, 121,219, 223, 256, 411, 495, 569)
Sociale innovatie en werk (095, 390, 404, 418, 439, 445, 478, 547, 566)
Anders leren (502, 137, 418, 467, 483, 537)
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