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Projecten voor
duurzame ontwikkeling 

Nederland barst van de activitei-
ten voor duurzame ontwikkeling.
Maar dat is niet altijd zichtbaar.
Van een aantal projecten is hier

een beschrijving gegeven. De
selectie is willekeurig en uiter-
aard niet compleet. Maar dat er
veel gebeurt zal duidelijk zijn. Op

alle niveaus en met een breed
scala aan onderwerpen. Laat u
inspireren!
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Zeeuwse Vlegel Samenwerking tussen boeren en
bakkers om milieuvriendelijk
geteeld tarwemeel tot herken-
baar Vlegelbrood te verwerken.

20 boeren en 100 bakkers.
Appelleert aan regionale pro-
ducten. Er is een redelijke markt
opgebouwd.

Financiering: Na startsubsidie van
VROM en provincie Zeeland geen
sponsoring meer. 02

www.erkendstreekproduct.nl/
watisspn/zeeuwsevlegel.shtml
0113 247729
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Turkse Ecoteams Ecoteams voor Turkse gezinnen in
Nederland. Werken aan besparin-
gen op gebied van water, energie en
gas en helpen mensen op weg bij

het kopen van duurzame pro-
ducten. Succesvol op milieugebied
en ook op het gebied van sociale
cohesie. Gemiddelde besparing 100

euro per jaar per deelnemer.
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o.a. energiebedrijven. 



6 N AT I O N A L E  S T R AT E G I E  V O O R  D U U R Z A M E  O N T W I K K E L I N G



voorwoord
Voor u ligt de ‘Maatschappelijke Verkenning’ die een noodzakelijke aan-

vulling is op de ‘Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid’ die het kabinet in

januari 2002 heeft uitgebracht. Deze verkenningen geven tezamen een

beeld van hoe we er in Nederland voorstaan in het gezamenlijk streven naar

duurzame ontwikkeling.

De Verenigde Naties hebben alle landen verzocht voor de Wereldtop over

duurzame ontwikkeling in Johannesburg in augustus 2002 te laten zien wat

hun strategie voor een duurzame ontwikkeling is. Vandaar deze verkenning

als een momentopname.

Na de verkiezingen van 2002 is het woord aan de politiek om mede op basis

van deze verkenningen nieuw beleid uit te stippelen gericht op duurzame

ontwikkeling. Dat laat onverlet dat de vele maatschappelijke initiatieven,

waarvan deze verkenning een beeld oproept, net zo hard nodig zijn voor een

duurzame ontwikkeling als een verder vormgegeven overheidsstrategie.

De coördinerend minister voor duurzame ontwikkeling

J.P. Pronk

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

V O O R W O O R D 7



1
inleiding 
en verantwoording

Het kabinet heeft op 17 januari 2002 de Verkenning

van het Rijksoverheidsbeleid in het kader van de

Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling

(NSDO) naar de Tweede Kamer verstuurd. Deze

verkenning wordt ook naar de Commision for

Sustainable Development van de Verenigde Naties

verzonden1. Dit als voorbereiding van de ‘World

Summit on Sustainable Development’, die in augus-

tus 2002 in Johannesburg wordt gehouden.

De Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid bevat voor vijf thema’s een

beschrijving hoe de Nederlandse rijksoverheid werkt aan duurzame ontwik-

keling en geeft een beeld van de beleidsuitdagingen die de komende jaren

de agenda zullen bepalen.

Tevens heeft het kabinet aangekondigd in het voorjaar van 2002 een gerichte

Maatschappelijke Verkenning uit te voeren met als hoofdvraag: hoe is de

Nederlandse samenleving bezig met duurzame ontwikkeling. De Verkenning

van het Rijksoverheidsbeleid en de Maatschappelijke Verkenning dienen als

bouwstenen voor verdere strategieontwikkeling in Nederland.

Deze Maatschappelijke Verkenning is opgesteld door een interdepartemen-

taal projectteam2. Het team werd begeleid door een begeleidingscommissie3

onder leiding van mevrouw A. van der Stoel. 

Duurzaam klussen Vereniging van klussenbedrijven
VLOK, diverse projecten onder
andere over recycling, houtver-
duurzaming en isoleren met oog

op gezond binnenklimaat.
Duurzaam gebruik van materi-
alen. Haakt in op wat bij
klussenbedrijven leeft; communi-

catie naar consument.
Financiering: Geen structurele
sponsoring 04 

www.vlok.nl  
079 343 6212
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de activiteiten
Ten behoeve van de Maatschappelijke Verkenning zijn de volgende

activiteiten ontplooid4:

> Openstellen van de website www.nsdodebat.nl. Hierop is gedis-

cussieerd mede aan de hand van stellingen van ministers en andere

prominenten. Een verslag daarvan is bijgevoegd als bijlage 1.

> Bijeenkomst met landelijke organisaties over de thema’s van de

Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid. Een verslag daarvan is

bijgevoegd als bijlage 2.

> Schriftelijke commentaarronde bij landelijke organisaties.

> Twaalf  provinciale bijeenkomsten, waarop (lokale) initiatieven tot

duurzame ontwikkeling zijn besproken. Een verslag daarvan is

bijgevoegd als bijlage 3.

> Deelname aan het Platform Johannesburg, waarin 132 organisaties

samenwerken ter voorbereiding van de VN ‘World Summit on

Sustainable Development’.

> Deelname aan verschillende bijeenkomsten waarop over duurzame

ontwikkeling is gesproken (Derde Nationaal Congres over

Sustainable Development, Congres van de Nederlandse

Vrouwenraad, Startbijeenkomst Maatschappelijk verantwoord

ondernemen van de Nationale Toekomstprijs, EET Conference

Innovation for Sustainability, Jaarcongres van het Gemeenschap-

pelijk Initiatief Realisatie Duurzame Ontwikkeling (GIDO) en de

Manifestatie van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en

NOVIB op 20 april 2002.

> Doen opstellen van een drietal essays over maatschappelijke

bewegingen, respectievelijk op het platteland, bij consumenten en

bij het bedrijfsleven. Deze essays zijn of worden als afzonderlijke

studierapporten uitgebracht5.

> Twee bijeenkomsten over respectievelijk de rol van minderheden bij

duurzame ontwikkeling en over biodiversiteit in relatie tot de land-

bouw.

> ‘Echte welvaart’6 is in staat gesteld om op verschillende manifesta-

ties (onder andere bij de activiteiten in het kader van

Bevrijdingsdag) een discussie met het publiek over duurzame
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Ongehinderd logistiek
systeem Tilburg

Binnenstad management BV
werkt samen met bewoners en
bedrijven om binnenstad Tilburg
op te knappen en logistiek te ver-

beteren. Richt zich vooral op ver-
betering toeleveren goederen
aan winkels. Succesvolle samen-
werking. 

Financiering: o.a. Ministerie van
Verkeer en Waterstaat.



werkwijze
De projectgroep van de NSDO heeft zich beperkt tot een gerichte

Maatschappelijke Verkenning. Dat betekent dat het in dit verslag vooral gaat om

een indruk van het soort activiteiten en de veelzijdigheid van de activiteiten, die

worden ondernomen op het terrein van duurzame ontwikkeling. Een volledig

overzicht of een statistisch beeld van de activiteiten in de Nederlandse samen-

leving is niet nagestreefd. De verkregen informatie is in verband met de korte

tijd voor deze Maatschappelijke Verkenning niet nader geanalyseerd.

Dat er zeer veel gebeurt in de Nederlandse samenleving op het gebied van

duurzame ontwikkeling lijdt geen twijfel: bij bedrijven, bij organisaties, bij

gemeenten en provincies. 

Veel initiatieven en projecten worden echter niet uitgevoerd onder de noemer

van ‘duurzame ontwikkeling’. Zo is het bijvoorbeeld in het bedrijfsleven

gebruikelijk om te spreken over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Tijdens de uitvoering van de verkenning bleek ook dat velen zich niet voelen

aangesproken door de term ‘duurzame ontwikkeling’. Met name in de sociale

sector bleek dit het geval te zijn. Voorzover het mogelijk was zijn relevante

aspecten opgenomen in deze verkenning. Er is vooral gekeken naar de inhoud

van dergelijke initiatieven, niet naar de naam ervan. 

ontwikkeling aan te gaan en daarvan een audiovisueel verslag van te

produceren. 

> Het COS7 Noord-Holland Noord is in staat gesteld om vijf deskundi-

gen uit ontwikkelingslanden de Nederlandse situatie op het gebied

van duurzame ontwikkeling kritisch te laten bezien. Het volledige

rapport wordt afzonderlijk gepubliceerd. 

> Global Action Plan Nederland is in staat gesteld een onderzoek uit te

voeren onder de leden van de EcoTeams van de afgelopen 10 jaar,

naar de bereidheid van huishoudens om verdere stappen te

ondernemen voor duurzame ontwikkeling.

> Van initiatieven en projecten en van relevante websites is een (niet

volledig) overzicht opgenomen in deze verkenning.

> Op verzoek van het kabinet heeft de Sociaal Economische Raad op

17 mei 2002 advies uitgebracht over de Verkenning van het

Rijksoverheidsbeleid. Het ligt in de bedoeling dat een volgend kabi-

net een reactie geeft op dit advies.

> Op verzoek van het kabinet bereidt de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid een advies voor, waarin onder andere op

de bestuurlijke aspecten van duurzame ontwikkeling wordt inge-

gaan.

> De Raad voor Ruimtelijk, Milieu en Natuuronderzoek heeft een

briefadvies aan de projectgroep gestuurd en bereidt een advies

voor over de kennisvragen die voortvloeien uit het streven naar

duurzame ontwikkeling.

> Voor de Maatschappelijke Verkenning is tevens gebruik gemaakt

van het studierapport over initiatieven duurzame ontwikkeling, dat

opgesteld is ten behoeve van de Verkenning van het Rijksover-

heidsbeleid8.

> Er is gebruik gemaakt van documentatie die door tal van organi-

saties, bedrijven en instellingen aan de projectgroep is toegestuurd.

> Tenslotte is op verzoek van het projectteam door de journalist

Jurrien Dekker een aantal beschrijvingen gemaakt van de praktijk

van alledag. Deze beschrijvingen zijn opgenomen in deze Maat-

schappelijke Verkenning. 

Huiskamerinloop met
studiebegeleiding
Feijenoord, Cordaid

Studiebegeleiding voor middel-
bare scholieren van Turkse,
Marokkaanse en Pakistaanse
afkomst in Rotterdam, tevens

ouderparticipatie. Begeleiding door
Turks /Nederlandse studenten.
Pilot project. 
Financiering: o.a.Cordaid

06
www.cordaid.nl  
070 313 6300
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de bril
De bril van het projectteam is bepaald door het afwegingskader zoals dat is

gepresenteerd in de Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid:

De gedachte achter het afwegingskader is dat bij elke relevante beslissing

(en dus bij elk relevant initiatief) bezien wordt of alle aspecten worden

meegenomen, of er geen afwenteling plaatsvindt tussen de velden van de

matrix en of meerwaarde voor alle velden wordt nagestreefd.

Het projectteam heeft gewerkt vanuit de thema’s die in de Verkenning van

het Rijksoverheidsbeleid zijn behandeld: bevolking (veroudering, immigratie

en integratie), klimaat (energie en mobiliteit), water (en ruimtelijke orden-

ing), biodiversiteit (en landbouw, natuurlijke hulpbronnen) en kennis (leven

lang leren, de kenniseconomie). Veel reacties vanuit de samenleving zijn

gekleurd vanuit het perspectief van milieubeheer: duurzame ontwikkeling

wordt veelal geassocieerd met milieubeheer, en minder met economische of

sociaal-culturele ontwikkelingen.

Naast reacties op de Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid heeft het pro-

jectteam vooral gekeken naar de daadwerkelijke initiatieven in de

Nederlandse samenleving, ook al behoren die initiatieven (nog) niet tot de

hoofdstroom van de economische, sociale en de milieuontwikkelingen.

Ten tijde van de Maatschappelijke Verkenning heeft zich in Nederland een

ongewoon verlopen verkiezingstijd afgespeeld. Daarin speelden onderwer-

pen die ook voor duurzame ontwikkeling relevant zijn, zoals immigratie en

integratie. De verkiezingsuitslag is ook daarom relevant voor de verdere

strategieontwikkeling. Naast de inhoudelijke onderwerpen voor een

duurzame ontwikkeling speelt daarin mee dat door het gaande kabinet is er-

kend dat ‘good governance’ een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling.

Een van de aspecten van ‘good governance’ is een open relatie tussen burg-

er en bestuur. Het projectteam gaat in deze Maatschappelijke Verkenning

niet in op de discussies, die daarover in het politieke debat plaatsvinden. 

De Maatschappelijke Verkenning bestaat in feite uit twee delen. In hoofdstuk

2 wordt voornamelijk ingegaan op de vraag hoe men over duurzame ontwik-

keling denkt in Nederland. Als vertrekpunt is hiervoor de Verkenning van het

Rijksoverheidsbeleid genomen, waarop door met name landelijke organi-

saties en deelnemers aan het elektronisch debat is gereageerd. Wat er dan

daadwerkelijk gedaan wordt aan duurzame ontwikkeling wordt beschreven

in hoofdstuk 3. Hierbij is veel gebruik gemaakt van de omvangrijke infor-

matie, die uit de provinciale bijeenkomsten is gekomen.

De voortgang van de Maatschappelijke Verkenning is drie maal met de

begeleidingsgroep doorgesproken. Op eigen initiatief heeft de begeleid-

ingsgroep haar aanbevelingen ten aanzien van het vervolgtraject opgesteld.

Deze aanbevelingen zijn aansluitend opgenomen.

Op veel verschillende deelgebieden van duurzame ontwikkeling zijn in

Nederland mensen actief. Vaak gedreven mensen, die de weerbarstige prak-

tijk aan den lijve hebben ondervonden. Mensen ook met een verhaal. In

opdracht van de NSDO heeft journalist Jurrien Dekker een aantal van deze

mensen opgezocht en hun verhaal opgetekend. Bij de selectie van deze

mensen is gelet op de thema’s van de Verkenning van het Rijksoverheids-

beleid en het afwegingskader maar vooral op mensen, die hun persoonlijke

verhaal vertellen. Hun inzet is illustratief voor de vele mensen achter de organi-

saties, projecten en initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Economische aspecten Sociaal-culturele aspecten Ecologische aspecten

Hier en nu

Later

Daar

07
www.najk.nl

030 276 9869

Regionale Communicatie,
de tweede fase

Driejarig communicatieproject waar-
bij agrarische jongeren gesti-
muleerd worden zelf een mening te
vormen over de ontwikkelingen,

kansen en kwaliteiten van hun eigen
streek. Er is inmiddels een inten-
tieverklaring getekend met Milieu-
defensie en Stichting Natuur en

Milieu voor een nauwere samen-
werking. Deze intentieverklaring is
een tastbaar succes.
Financiering: Ministerie van LNV
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Slag van de molen
Interview

David Mol     
Deltawind en Promill



De op het oog ordentelijke familie Mol die in de jaren zeventig woonachtig was in een nieuw-
bouwwijk in Zierikzee besloot op zekere dag een windmolen op het dak te zetten. Het betrof
hier een molen met een wiekdiameter van 1,81 meter en een mast van drie meter met een staart
eraan zodat er veel weerstand op het gevaarte kwam te staan. De molen zou maar liefst 200 watt
kunnen leveren, zo verzekerde de vorige eigenaar die nota bene 225 euro voor de installatie
vroeg. De energie werd bewaard in de oude accu van de Citroën van pa, leraar elektrotechniek
aan de LTS. Doordat ze in de bebouwde kom woonden kreeg de molen vele valwinden te ver-
werken met als gevolg dat de staart doorlopend heen en weer zwiepte, ook als de kleine
Molletjes allang trachten te slapen. Het huis trilde ervan, er dienden extra keilbouten te worden
bevestigd om te voorkomen dat het hele huis op een nacht zou gaan wieberen. 

“We hebben er in de paar jaar dat de molen op het dak stond ooit bij een zware storm welgeteld
1 peertje van 12 volt op kunnen laten branden”, verzekert David Mol lachend vanuit zijn huidi-
ge onderkomen op de Langstraat in Achthuizen, vallend onder de gemeente Oostflakkee op
Goeree Overflakkee. Over een jaar staat zijn zoete wraak vrijwel in zijn voortuin. Dan heeft hij
vanuit zijn huiskamer een vrij zicht op een van de grootste windmolenparken van Nederland, De
Plaet. Twaalf windmolens van elk 1,65 megawatt zullen daar jaarlijks evenveel energie gaan
opwekken als alle 40.000 bewoners van Goeree Overflakkee jaarlijks verbruiken, naar schatting
43,2 miljoen kWh. 

Met die ene molen hield de voorliefde van de familie voor alternatieve energie niet op. David
Mol herinnert zich hoe ze met het gezin gingen kijken naar de eerste windmolen op Neeltje Jans
en een bezoek brachten aan de RAI in verband met een tentoonstelling over duurzame energie.
Zelfs de afwasmachine ging op enig moment de deur uit, nadat de drie zoons beloofden voor
eeuwig de afwas te doen. 

En terwijl hij allang in Delft zat om aan de lerarenopleiding een bevoegdheid voor aardrijkskun-
de en economie te halen, werd het hele gezin eind jaren tachtig lid van de Zeeuwse windmo-
lencoöperatie Zeeuwind. Het was een opzienbarend systeem dat kwam overwaaien uit
Denemarken. Burgers gingen bij elkaar zitten, vormden een coöperatie, legden geld in voor de
koop van een windmolen en verkochten de energie aan het energiebedrijf dat het terugleverde
aan de leden van de coöperatie. Het eerste park van de vereniging Zeeuwind werd in Bath
gelanceerd, niet ver van Goes.

David Mol: “Ik ging er regelmatig kijken, ik vond het geweldig. Toen ik terugkeerde uit Delft
ging ik met mijn vriendin wonen in Middelharnis op Goeree Overflakkee. Een mooi huis, maar
met een nadeel: Goeree Overflakkee hoort niet bij Zeeland, dus konden we geen lid worden van
Zeeuwind en geen windenergie gebruiken. En dat wilden we wel. Dus besloten we om zelf zo’n
coöperatie op te richten.” Hij vroeg informatie op bij de Organisatie voor Duurzame Energie
(ODE) en ging aan de slag. Een afspraak met de directeur van het energiebedrijf EMGO (Energie
Maatschappij Goeree Overflakkee) op het eiland was snel gemaakt. Zijn verzoek was simpel: hij
wilde eenzelfde soort vergoeding als Zeeuwind gaf. Het bedrijf stemde in. “Dus moesten we
geld gaan verzamelen, een vergadering uitschrijven. Inmiddels was er een bestuur van de coö-
peratie geformeerd en kozen we de naam Deltawind. Diverse inwoners meldden zich aan. In
1990 kochten we onze eerste 2 windmolens voor 150.000 gulden van de firma Lagerwey, type
LW 15/75.”

De molens werden deels gesubsidieerd door het rijk, maar de coöperatie moest zelf nog een ton
per molen bij elkaar scharrelen. Dus vroegen ze mensen lid te worden voor minimaal 100 gulden
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en beloofden ze een hoger rendement dan de bank kon bieden: 8%. “We begonnen met dertig
mensen. Maar omdat het tarief mede gekoppeld was aan het aantal mensen dat meedeed bena-
derden we diverse gemeenten om te participeren. Dat lukte en dat tikte flink aan in de begro-
ting.” Hij werd secretaris van Deltawind en doceerde ondertussen  aardrijkskunde en economie
in Goes. Na enkele jaren kroop hij nog dichter naar de bron en ging werken voor windmolen-
producent Lagerwey. 

De start van de ontwikkeling van het windmolenpark De Plaet in de Groote Adriana
Theodorapolder (GAT-polder) begint wanneer Mol na zes jaar Lagerwey in 1994 besluit met
Jaap Knoop een eigen bedrijf op te zetten dat windmolenlocaties moest gaan ontwikkelen:
Promill. Ze wilden zich gaan richten op kleinschalige projecten maar al snel bleek dat het beleid
van gemeenten juist gericht was op concentratie van molens. Dus zijn ze zich op parken gaan
richten en kwamen in gesprek met Amev, de grootste grootgrondbezitter van het land over de
GAT-polder, die al in 1990 door de provincie was aangewezen als mogelijke windmolenlocatie.
Amev zag het wel zitten. Vervolgens haalde Mol zijn contacten bij Deltawind aan. De coöpera-
tie had inmiddels meer parken onder haar beheer. Deltawind wilde graag meedoen en sindsdien
trekken beide firma’s samen op in de aanvraagvergunning voor het park. Pas in april 2002 kon-
den ze naar de bank om hun  handtekeningen te zetten onder de daadwerkelijk ontwikkeling
van het park. 

“Er gaat heel veel tijd overheen voordat alle neuzen in
dezelfde richting staan. Een voorname kwestie is dat de
provincie de locatie wel kan aanwijzen maar dat uiteinde-
lijk gemeenten bepalen of het doorgaat en die hebben er
niet altijd zin in. In dit geval voorzag het bestemmingsplan
van de gemeente niet in de bouw van een windmolen-
park. Dus moest er een artikel 19-procedure worden
gestart met alle toeters en bellen die daarbij horen. Er zijn
vele vergunningen nodig, voor het leggen van kabels naar
de hoogspanningslijn, de bouw van een hoofdverdeelsta-
tion en ga zo maar door. De juridische en bestuurlijke
expertise die daarvoor nodig is, is niet altijd aanwezig bij
een kleine gemeente en dan worden de dingen wel eens even terzijde geschoven. En als
iemand bezwaar aantekent tegen een vergunning, al betreft het een technische kleinigheid dan
ben je zo maanden verder. We maakten mee dat iemand in februari een bezwaarschrift indien-
de tegen een bepaalde vergunning en dat pas zeven maanden later, na een hoorzitting, uitsluit-
sel werd gegeven.

De wetgeving zit nu eenmaal zo in elkaar. Ik kan er nu mee leven, maar destijds niet altijd. Het is
frustrerend om te zien dat wanneer de politiek zegt dat dit soort energie belangrijk is dat het
bijna vastloopt op beslissingen die op diverse niveaus al of niet genomen worden. Men voelt
niet in alle lagen dezelfde noodzaak om tot dezelfde daden te komen. Het gevolg van de ont-
wikkeling is dat de bouw van windmolenparken is gefrustreerd en als gevolg daarvan meer ener-
gie moet worden betrokken uit olie, kolen en kernenergie. Ergens botst dan de democratische
besluitvorming op het democratische belang.

De Denen hebben het in zijn ogen veel beter aangepakt. Meer dan 20% van de energie wordt
daar gewonnen uit windenergie, in Nederland maar enkele procenten. De Denen zorgden voor

14 N AT I O N A L E  S T R AT E G I E  V O O R  D U U R Z A M E  O N T W I K K E L I N G



een gedegen windmolenindustrie op de thuismarkt door middel van een wettelijk gegarandeer-
de kilowatt/uur afnameprijs van windenergie. “Er was dus een markt, met marktwerking. In
Nederland vertikte de overheid het om het Deense model over te nemen met de gegarandeer-
de prijs. In Duitsland hebben ze het wel overgenomen, in Spanje ook. En zie: de grote gere-
nommeerde bedrijven op dit terrein zitten in Denemarken, Duitsland en Spanje.” 

Dat het hier niet is gebeurd is een politieke keuze volgens Mol. Het was niet in het belang van
de energiebedrijven die toen nog monopolisten waren. Zij wilden de hele keten graag in eigen
hand houden, en waren in het algemeen wars van decentrale kleine opwekkers van energie
zoals windmolencoöperaties. De liberalisering is in die zin een zegen voor de alternatieve ener-
giebranche stelt Mol, al is het te laat voor de windmolenindustrie. Lagerwey is nog over, maar is
een kleine speler. De vrije markt heeft ervoor gezorgd dat De Plaet vrij kon onderhandelen met
energiebedrijven over prijzen en voorwaarden. Dat heeft ertoe geleid dat de stroom van De
Plaet niet is verkocht aan Eneco, de opvolger van EMGO, maar aan NRE in Eindhoven.

Promill is tot nu toe een firma die alleen maar kosten heeft gemaakt. Tot vorig jaar zomer werk-
te Mol nog halve dagen als leraar economie. “Vanaf het beginpunt van het park tot aan nu zijn
we zeven jaar bezig. Daar gaat veel eigen geld in zitten. We geloofden in het succes, maar dan
moet je er ook heel hard je best voor doen. Dat windmolenpark moest er voor mij gewoon

komen. Klaar. Op het lokale niveau is het park een revolutie. Inclusief industrie wordt op jaarba-
sis op het eiland tussen de 160 miljoen en 180 miljoen kWh per jaar verbruikt. Inclusief De Plaet
wordt straks op het eiland voor 70 kWh door windenergie geproduceerd. Zet je er nog twee van
dit soort parken bij, dan haal je alle energie die nodig is op dit eiland uit de wind.”
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Interview 

Heleen Goddijn en Kudret Gürbüz     
Ecoteams (Global Action Plan)

Liever geen   



Afgaand op de minzame grimas van de bewaker rijst het vermoeden dat rioolzuiveraar DWR in
Amsterdam-Oost amper bezoek krijgt van bewoners uit de naaste omgeving. Niets is minder
waar. Heleen Goddijn trekt met regelmaat naar deze riekende uithoek. Vandaag met een groep
Marokkaanse dames, vrijwel allen gekleed in traditionele gewaden en voorzien van een hoofd-
doek. Ze hebben zich aangemeld voor de cursus Milieuhuis die Goddijn ontwikkelde voor
allochtone bewoners in het stadsdeel Oost. Voornaam bestanddeel van het programma is de
excursie. Onlangs waren ze bij het drinkwaterbedrijf, nu bij de rioolzuiveraar. Het doel is om de
vrouwen besef bij te brengen over de kringloop waarin ze verkeren en ze aan te moedigen ver-
vuilend gedrag bij te stellen. 

DWR-gids Klaas Koopman weet precies wat er van hem verwacht wordt en wijdt de bezoeksters
al babbelend in de finesses van het rioolzuiveren. Voor hem op tafel staat een mandje met fles-
sen die de verschillende stadia van zuivering weergeven. De doppen zitten op de flessen, maar
dat maakt de hilariteit niet minder. “Deze is van jullie,” oppert hij. “Zo krijgen wij het binnen.” Er
is verbazing alom, de meesten hadden verwacht dat je toch nog wel enkele harde stukken zou
zien, maar de fles toont hoogstens erg troebel water. Koopman laat zijn kans niet lopen en
brengt het bezoek direct wat tips bij die het proces bij de zuiveraar kunnen versoepelen.
Kattebakgrit, chloor, olie uit de frituur, verf, van alles krijgen ze voor hun kiezen, maar ze heb-
ben het liever niet bij DWR. Zelfs broodkruimels zien ze liever niet in het water, tergt Koopman.
Als de kruimels niet direct worden gegeten gaat het rotten. Het is daarom beter de eenden op
het gras te voeren, doceert hij. De dames sluiten spontaan een verbond met de voormalig labo-
rant die nu natuur- en milieueducatie in zijn portefeuille heeft en beloven hem beterschap. Dan
is het tijd voor de rondleiding op het bedrijf, langs voor- en nabezinkbakken.

Het Milieuhuis is een activiteit onder de vlag van Global Action Plan (GAP), een in 1990 opge-
richte internationale non-profitorganisatie met vestigingen in twaalf landen. Het is ontstaan van-
uit het idee dat iedereen mogelijkheden heeft om een steentje bij te dragen aan het milieupro-
bleem. Zo ontstond binnen de organisatie het EcoTeam-programma, een concreet eco-stappen-
plan voor het huishouden waarin in Nederland meer dan zesduizend huishoudens participeer-
den. Het Milieuhuis is feitelijk de instapversie van het EcoTeam, waarvan inmiddels ook een spe-
ciale variant voor nieuwe Nederlanders is opgezet. 

Goddijn doceerde nog biologie toen ze een artikel las over de EcoTeams. De ecologe voelde
zich aangesproken en ging na een gesprek met GAP direct aan de slag met haar eigen Eco-Team
binnenshuis. Alle meterstanden werden gemeten, het afval gewogen en dat drie maanden lang.
Toen uiteindelijk de koelkast een bottleneck bleek voor terugdringing van de electriciteitsafna-
me werd deze buiten de deur gezet en werd een nieuwe binnengereden. Later zette ze haar
eigen teams buitenshuis op en leidde nieuwe allochtone coaches op die in hun eigen netwerk
weer geïnteresseerden vonden voor het programma waarvoor GAP het materiaal leverde.
Goddijn: “ Bij de reguliere EcoTeams deden amper allochtonen mee. Het bleek dat er een ande-
re benadering nodig was, mede door het taalprobleem. Er moest nieuw materiaal geschreven
worden, dat kostte geld en dat is pas laat vrij gekomen.”  

 schapen in de diepvries
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Al bij de eerste stop op de rondleiding waar het grove goed zoals toiletpapier en condooms uit
de afvalstroom wordt gezeefd gaan de vingers als knijpers op de neuzen. En dan is dit nog niets
vergeleken met een van de grotere tanks op de route, weet Koopman zeer vertrouwd mee te
delen. Verbaasd maar zonder schaamte inspecteren de vrouwen de bakken. De waarschuwing
van Koopman nemen ze ter harte, maar niemand haakt af en iedereen neemt elke fase van de
zuivering in ogenschouw. Het loopt tegen drieën wanneer de druk toeneemt om huiswaarts te
keren. De kinderen komen uit school. Allen beloven Koopman uitdrukkelijk beterschap. 

Nog een excursie voegt Goddijn ze toe wanneer ze eenmaal zijn teruggekeerd bij het buurthuis.
Ondertussen peilt ze bij enkelen de interesse om daarna door te stomen naar een EcoTeam. De
interesse is groot. Goddijn ziet in een van hen een goede EcoTeam coach en die kan het project
wel gebruiken wanneer Kudret Gürbüz een dezer dagen verhuist. Gürbüz is bezig in het buurt-
huis om wat spullen te verzamelen voor een van de laatste EcoTeams die ze nog leidt. Gürbüz:
“De allochtone teams lopen als een trein. Onder de vrouwen is groot enthousiasme. En het leidt
tot werkelijke besparingen.”  Het systeem is erop gericht dat de deelnemers gedurende een
periode van drie maanden door consequente metingen en het opvolgen van tips bewuster met
hun energieverbruik omgaan. In de werkmap staan aanwijzingen als een zeefje in de gootsteen,
geen wasverzachter gebruiken, de kraan niet onnodig laten lopen en huishoudazijn gebruiken
in plaats van snelontkalker. De ogen van sommigen gaan soms wagenwijd open, suggereert
Gürbüz. 

“De meesten hebben net als ik in het begin nog nooit een meterkast van binnen gezien.
Sommigen hebben zelfs de sleutel niet van de kast. Op mijn aanraden gaan ze die vervolgens
direct opvragen bij de woningbouwvereniging. Van een combiketel hebben de meesten nog
nooit gehoord. Ook niet van radiatorfolie. Maar als ik ze wat daarover vertel doen ze vervolgens
erg hard hun best om er van alles over te weten te komen. Ook de vrouwen die analfabeet zijn.
Hun mannen lezen thuis de werkmappen voor en zijn soms fanatieker dan zij.” Een van de grote
veranderingen die zich in al haar groepen  aftekende was het gebruik van de waterkoker. “Dat
gebruik is drastisch afgenomen. Ik vertel ze dat een waterkoker 2000 watt is en veel energie
kost. Ze schrikken daar allemaal van, want ze gebruiken het voor van alles. Als ze soep of water
koken, gaat het eerst in de koker. Een kop thee die koud word, gaat even in de koker. Om de
haverklap gaat het ding aan en uit.” Een ander apparaat dat het moet afleggen is de droger. In
het gebruik van schoonmaakmiddelen treedt enige verandering op, maar het gebruik van
natuurazijn en ossegalzeep is niet ingeburgerd. “En eco-producten vinden ze meestal te duur.
Ze schrokken ook van de prijs van spaarlampen, totdat ik ze uitlegde hoeveel minder energie ze
gebruiken en dat ze op de lange termijn goedkoper en beter zijn voor het milieu.” Maar de klap-
per vindt Gürbüz nog altijd de aanschaf van een diepvries, daarmee krijgt ze iedereen op de ban-
ken. “Velen kopen het liefst een heel schaap omdat dat goedkoper is en ze kunnen er eindeloos
over onderhandelen met de slager. Maar als het schaap eenmaal binnen is moet er natuurlijk een
diepvries komen om het vlees koel te houden. En niemand vroeg zich ooit af hoeveel een diep-
vries per jaar aan energie kost. Negentig euro heb ik ze voorgerekend. Daar kun je heel veel
schaap voor krijgen, elke dag, vers op de hoek.”
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> Degenen, die denken en werken vanuit de notie
dat normen en waarden in de samenleving zouden
moeten worden ‘verbeterd’. Hiertoe behoren sommige
levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook de jong-
eren en een deel van de milieubeweging. Zij vragen vooral
om het goede voorbeeld van de overheid.

“Het gedrag van mensen moet veranderen. Er moeten andere keuzes worden

gemaakt ten aanzien van productie en consumptie. De maatschappij is nu niet

in staat dat aan burgers duidelijk te maken en voldoende gedragsalternatieven

aan te reiken. Er is een wijziging in onze opvoeding en cultuur nodig: we

moeten van de ‘neem’-cultuur naar de ‘geef’-cultuur. We moeten elkaar

geestelijk, fysiek en materieel meer ruimte geven. Altruïsme en respect voor

de schepping moeten meer de norm worden. Daarbij moet ook de overheid

het goede voorbeeld geven. Het is een beschavingsproces: bepaalde dingen

moeten ‘not done’ worden, zoals dat gebeurde met de slavernij. Mensen

moeten meer verantwoording gaan afleggen over hun toekomstvisie op de

wereld en wat ze daar voor hebben gedaan.”10

reacties op de ‘verkenning
van het rijksoverheidsbeleid’

Bij het verwerken van de reacties op de Verkenning van

het Rijksoverheidsbeleid is zoveel mogelijk de lijn van

deze verkenning gebruikt: eerst de algemene noties over

duurzame ontwikkeling, vervolgens de thema’s en daarna

de vraag hoe duurzame ontwikkeling vorm te geven. De

bevindingen van vijf buitenlandse onderzoekers naar de

Nederlandse samenleving en de NSDO worden daarna

weergegeven (Tina en de Melk). Tenslotte is een aantal

2

> 2.1
inleiding

08
www.wijk.nl 
020 638 3633

De wijk is van 
ons allemaal

Ontwikkeling van sterke en
gemêleerde sociale infrastruc-
tuur van burgers in een groot
aantal multiculturele wijken. De

bewoners staan centraal, zij vor-
men het start - en eindpunt,
denken zelf mee en sturen de
invulling van het project.

Financiering: Diverse financiers
zoals Stichting Doen, Rabobank
en VSB Fonds
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> Degenen, die de nadruk leggen op de ernst van de
problematiek (honger, watergebrek, milieuvervuiling,
klimaatverandering, enz.). Vaak nemen zij de inter-
nationale situatie als uitgangspunt. Tot deze groep behoort
een belangrijk deel van de milieubeweging, van de
ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en van al dan
niet georganiseerde verontruste burgers. Zij vragen vooral
om stevige langetermijndoelstellingen en een uitgekiende
strategie om die doelstellingen te bereiken.

> Degenen, die de nadruk leggen op verbetering van
‘het bestaande’: meer vraaggericht werken (bijvoorbeeld
bij de bouw van nieuwe wijken, bij bedrijven die inten-
sieve consumentencontacten onderhouden, enz.), vrij-
willigerswerk stimuleren in wijken en vanuit bedrijven. Zij
vragen vooral een stimulerende overheid.

“Omdat de huidige bestuurlijke ordening te beperkend is voor innovatie, moet

de overheid ervoor zorgen dat er experimenteerruimte komt, waarbij partijen die

duurzame en sociale innovatie vorm willen geven geen last hebben van

bestaande regels en structuren. Continuïteit is belangrijk. Zinvolle projecten met

werklozen die na enige tijd worden opgeheven waardoor de mensen weer thuis

zitten, ondermijnen de geloofwaardigheid. Institutionalisering is niet nodig als de

overheid goed luistert naar alle belangen en echt inzet op het gemeenschappelijk

belang.”

“De overheidsverkenning NSDO verzoekt gemeenten een eigen strategie voor

duurzame ontwikkeling op te stellen, maar wil de stimuleringsregeling opheffen

voor Lokale Agenda 21 – die juist hiervoor bedoeld is! De regering heeft eerder

de Lokale Agenda 21 niet eenduidig gestimuleerd, maar nu wordt het kind hele-

maal met het badwater weggegooid.”12

“De mondiale gebruiksruimte is beperkt: behalve zonne-energie die van

buiten de aarde komt, moeten we het doen met de ruimte die op aarde aan-

wezig is. Daarom zou een groot beslag op die ruimte (uitgedrukt in de mon-

diale voetafdruk) belast moeten worden. Met de opbrengst zouden duurzame

projecten in de derde wereld gesteund moeten worden.”

“De overheid geeft nu tegenstrijdige signalen af. Hoe kan de overheid nou

CO2 willen besparen en tegelijkertijd Schiphol uitbreiden? Dan heeft het

weinig zin vaker het licht uit te doen en voel ik me een idioot als ik bewust

weinig vlieg. Hoe fijn is duurzaamheid als je er van alles voor moet inleveren

en ik niet weet wat ik er voor terugkrijg? (…) Geef iedereen een CO2-budget.

Dan maakt het echt uit welke keuzes je maakt als consument. Elke keer als je

iets koopt of verbruikt moet je resterende tegoed zichtbaar worden. Past de

vliegvakantie er nog bij? Houd je over, dan krijg je belastingaftrek aan het eind

van het jaar.”11

conclusies opgenomen.

Wat de reacties betreft kan worden gesproken over drie

hoofdbenaderingen, die in vrijwel alle reacties zichtbaar

zijn:

H O O F D S T U K  2  R E A C T I E S  O P  D E  ' V E R K E N N I N G  V A N  H E T  R I J K S O V E R H E I D S B E L E I D ' 2 1
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www.snm.nl 

030 233 1328

Maak vaart op 
korte afstand

Project gericht op het creëren
van een gericht beleid voor ver-
voer op korte afstanden. Het
stimuleren van lopen, fietsen en

gebruik van openbaar vervoer.
Het verbeteren van bereik-
baarheid, leefbaarheid, vei-
ligheid en milieu.

Sponsor: Nog geen financier,
overheid is gevraagd om te
investeren.



ser gaat akkoord met
> Evenwicht zoeken tussen verschillende

elementen afwegingsmatrix; niet toe-

werken naar vastomlijnd einddoel, maar

continu leerproces; duurzame ontwik-

keling (DO) is resultaat van maatschap-

pelijke afweging.

> Uitgangspunten: samenhang, interna-

tionale samenwerking, samenwerking

met maatschappelijke actoren.

> Systematisch verankeren duurzame

ontwikkeling in het overheidsbeleid

door: aanhaken aan VBTB, DO in

begroting, IBO-doorlichting uit DO-

invalshoek, beleidsvoorstellen voorzien

van DO-toets.

ser heeft kritiek op
> NSDO geeft niet aan: welke strategische

keuzes worden gemaakt/welke sociale

dilemma’s bemoeilijken keuzes/welke

oplossingsrichtingen met welke

maatschappelijke agenda.

> Belangrijkste beleidsopgaven:

economisch, sociaal, ecologisch staan

los van elkaar in klassieke beleidskoker,

geen verbanden/afwegingen zichtbaar,

wekt indruk dat alleen wat bijsturen

nodig is, wordt geen richting aan

maatschappelijke afweging gegeven.

Overheid zou externe effecten helder

moeten aangeven, zo nodig bedrijven,

organisaties en burgers indringend con-

fronteren.

> Deze confrontatie is niet zichtbaar bij

het mobiliteitsbeleid. Meer aandacht is

nodig voor drie conflicterende doel-

stellingen:

bereikbaarheid/veiligheid/leefbaarheid.

Hoe om te gaan met spanningsvelden?

> NSDO behandelt thema doorsnijdend

onderwerp zoals duurzaam produc-

eren/duurzaam consumeren niet: kloof

tussen maatschappelijk bewuste burger

en prijsbewuste consument over-

bruggen, rol overheid internaliseren

externe kosten/transparant maken wat

DO-kenmerken van producten zijn.

> Gemiste kans: NSDO en toekomst-

verkenningen zijn niet in onderling 

verband uitgebracht. ICES-gelden ook

nog niet in DO betrokken. 

aandachtspunten
> SER wil aansprekende streefbeelden

met bijbehorende indicatoren.

> Integratie in wereldeconomie van de

minst ontwikkelde landen.

> Versterking internationale economische

rechtsorde.

> Versterking global governance voor alle

drie elementen van duurzame ontwik-

keling (people, planet, profit).

> NSDO neemt te veel voorschot op de

mogelijke aanpassingen van het land-

bouw- en visserijbeleid van de EU.

> Samenwerking: overheid moet richting

en ruimte geven, politiek gekozen 

doelen helder communiceren, 

dilemma’s daarbij helder maken.

> 2.2
algemene opmerkingen

VERKENNING SCHIET TEKORT

“Vorige concepten waren veel spannender.” Deze en

soortgelijke opmerkingen werden veel gehoord in ge-

voerde gesprekken over de NSDO. De SER was hier in haar

advies zeer duidelijk over: hoewel men instemt met het

streven naar duurzame ontwikkeling schiet de verkenning

op belangrijke onderdelen tekort en maakt deze een

achterhaalde indruk. In het kader wordt een overzicht

gegeven van het advies van de SER.
13

Duurzaam ondernemen Project ter stimulering van inte-
gratie van duurzaam ondernemen
binnen de reguliere bedrijfsvoer-
ing van ondernemingen in

Nederland. Groot aantal gere-
nommeerde vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven vergroot de
status, relevantie en geloof-

waardigheid van het thema
duurzaam ondernemen.
Sponsor: Rijksoverheid 10

058 295 4545
www.nido.nl
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weinig discussie over de definitie
Het begrip duurzame ontwikkeling, zoals het wordt omschreven in

de Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid, is weinig bedis-

cussieerd. Wel werd opgemerkt dat het begrip wel eens te ruim

wordt gebruikt14 en werd erkend dat de invulling ook afhankelijk is

van de omstandigheden. De Nationale Jeugd Raad15 stelt de vol-

gende praktische omschrijving voor:

definitie nationale jeugd raad: 
duurzame ontwikkeling is de mondiale samenwer-
king gericht op het verbeteren van de kwaliteit van
leven van iedereen, met een evenwicht tussen men-
sen en tussen mens en natuur.

de verkenning van het 
rijksoverheidsbeleid ontbeert
een ‘sense of urgency’…
Groepen en personen, die de term duurzame ontwikkeling al gebruiken,

maakten vrijwel eensgezind duidelijk dat uit de Verkenning van het

Rijksoverheidsbeleid de ‘sense of urgency’ ontbreekt. Het betreft mensen uit

bedrijven en organisaties. In hun optiek is het van belang dat de overheid

duurzame ontwikkeling meer agendeert  op de maatschappelijke agenda.

Het gaat immers om de toekomst van ons allen. “Als we nu niet anders

omgaan met die toekomst betekent het dat we later te veel moeten her-

stellen tegen een te hoge prijs.”

De jongeren zien als grootste problemen: overconsumptie, de mentaliteit

van het kortetermijndenken, klimaatverandering, de mensenrechten, het

verschil tussen arm en rijk en de bevolkingsgroei. 16

…en is te abstract, te ver ‘van mijn bed’
Anderen (vooral degenen, die niet dagelijks bij het beleidsproces

betrokken zijn) vonden de Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid

te abstract en te ver afstaan van de problemen, waar ‘gewone

mensen’ mee te maken hebben. Onvoldoende komt naar voren hoe

een ‘niet duurzame ontwikkeling’ het leven van de volgende gene-

ratie beïnvloedt. Dezelfde groepen lieten tegelijkertijd sterk

doorklinken dat de activiteiten, waar zij mee bezig zijn, niet de

waardering krijgen van de overheid, die zij nodig vinden. “We zijn

actieve en betrokken burgers, maar de overheid doet alsof we alleen

maar lastige en verkeerde vragen stellen. Dit ondanks dat de over-

heid in het beleid dezelfde dingen zegt te willen doen als waar wij al

mee bezig zijn.” De Nationale Jeugdraad ziet vier doelen voor

duurzame ontwikkeling: mondiale samenwerking, evenwicht tussen

mensen, evenwicht tussen mens en natuur en verbeteren van de

leefkwaliteit.17

De afwegingsmatrix vond brede steun bij vrijwel alle partijen.

Via voorbeelden en concreet gebruik kan de matrix verder zijn

nut bewijzen en worden uitgewerkt. De matrix wordt ook gezien

als een hulpmiddel bij het maatschappelijke en politieke debat

(met als centrale vraag of de argumenten en overwegingen wel

compleet zijn). Daarnaast kan de matrix dienen als  checklist.

Sommigen pleiten voor een meer normatieve invulling van de

matrix: de matrix heeft vooral zin als er heldere doelen aan ver-

bonden zijn.

Ook de SER noemt de matrix een trefzeker verbeelden van

duurzame ontwikkeling om afwenteling te voorkomen.

Samenhang bevorderen tussen Economische aspecten

Hier en nu

Daar

Later

Sociaal-culturele aspecten Ecologische aspecten

de afwegingsmatrix vindt brede steun

11
info@platformluchtschepen.nl 
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Project gericht op het stimuleren
van het maatschappelijk debat
over luchtschepen en onderzoek

naar de mogelijkheden voor het
luchtschip als innovatief, milieu-
vriendelijk vervoersalternatief.
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samenleving echt hard willen maken. Het zijn vragen als ‘Wat is samen?’ en

‘Welke dynamiek hebben we nodig?’ als het om de samenlevingsopbouw

gaat. Het gaat ook om de verantwoordelijkheid van de burger versus die van

de overheid.  Over de rommel na het vuurwerk afschieten in de nieuw-

jaarsnacht: ‘De overheid zou niet als oplossing van het probleem de rommel

nog sneller moeten opruimen, maar de burgers bewust moeten maken van hun

gedrag.’19

afwegen moet leiden tot gerichte
activiteiten 
Afwegen mag en kan niet losgekoppeld worden van de vraag welke acties

ingezet worden en wie dat dan moet doen. Daarom werd de conceptversie van

de NSDO20 ‘spannender’ gevonden. Hierin was de driehoek van noodzakelijke

activiteiten opgenomen: het bieden van zekerheid, het bieden van kansen en

het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden (security, opportunity en empow-

erment). Verschillende organisaties werken inmiddels met deze driehoek. (zie

pagina 25)

Vanuit het GIDO werd de volgende invulling hieraan gegeven: “als burgers en

organisaties hun burgerschap vorm willen geven, dan kan de overheid burgers

de ruimte geven door het bieden van procesondersteuning. Beleid en uitvoer-

ing moeten dan aansluiten bij de beleving van de burgers en moeten creatieve

ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden stimuleren. Het vinden en benutten

van speelruimte voor de huidige en toekomstige generaties verdient daarbij

aandacht.”

vallen sociale aspecten wel of niet
onder duurzame ontwikkeling?
Duurzame ontwikkeling wordt in Nederland vooral als een ‘milieuaangelegen-

heid’ gezien. De internationale invalshoek is breder.21 Omdat sociale

processen een andere tijdspanne kennen dan milieuvraagstukken, een andere

de ser: “het is aan de overheid om de randvoor-
waarden waarbinnen de samenleving keuzen zal
moeten maken, helder aan te geven.die randvoor-
waarden behoren de beperkingen in de onderlinge
uitwisselbaarheid van voorraadgrootheden 
– zoals de grenzen aan de belastbaarheid van eco-
systemen – te weerspiegelen18.

De Nationale Jeugd Raad komt op basis van een alternatieve definitie en de

daarvan afgeleide doelen tot het onderstaande voorstel voor een afwe-

gingskader:

afwegen of voorraden meten?
De Nationale Jeugd Raad drong aan op het uitwerken van het ‘voorraadbe-

grip’: door het meten van de ecologische, de sociale en de economische voor-

raden is na te gaan of we op de goede weg zijn. 

Anderen hebben gewezen op de “formule”  (Milieu)Impact = Bevolking * 

Consumptiepatroon * Technologie. Bij een groeiende wereldbevolking en de

wens het consumptieniveau in de derde wereld meer gelijk te trekken met dat

in de rijke landen, kunnen de milieugevolgen alleen worden tenietgedaan bij

een zeer drastische efficiencyverbetering van de technologie. Dan is een effi-

ciencyverbetering met een factor 10 op langere termijn nodig. 

Weer anderen wezen er op dat zo een efficiencyverbetering op afzienbare ter-

mijn er niet in zit en dat we dus zowel ten aanzien van de bevolkingsomvang

als ten aanzien van de consumptiepatronen (in de rijke landen) ‘terug’ zouden

moeten.

afwegen op basis van doelen, normen
of waarden?
Afwegen kan te veel ruimte geven aan pragmatisme. Daarom zijn volgens

sommigen harde politieke doelen nodig. Anderen bepleiten om vooral aan te

sluiten bij de maatschappelijke waarden, die uiteindelijk de politieke doelen

bepalen: het gaat bijvoorbeeld niet om de biodiversiteit, maar meer over onze

natuurbeelden en de vraag voor welke biodiversiteit we ons als Nederlandse

Mondiale
samenwerking

Evenwicht tussen
mensen

Evenwicht tussen 
mens en natuur

Kwaliteit van leven

Armoede bestrijding

Duurzaam Consumeren en
Produceren

Educatie

Governance

Leef mee met de boer,
adopteer een koe

Reactie op MKZ crisis en het
huidige landbouwsysteem dat
gedomineerd wordt door interna-
tionale belangen. Doel is het her-

stellen van de verbinding tussen
consument en producent, ook
zou het moeten dienen als start-
punt voor de ontwikkeling van

duurzame land – en tuinbouw.
Financiering: Overgrote deel
komt van particuliere financiers 12

www.adopteereenkoe.nl
www.milieubewustzijn.nl  
035 655 9359
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dynamiek hebben en bovendien in Nederland als een apart (politiek) vraagstuk

worden gezien bestaan er vraagtekens of sociale vraagstukken wel een plaats

moeten krijgen in een nationale strategie. Anderen wezen er op, dat het geen

zin heeft het sociale te scheiden22: “in een als onleefbaar ervaren buurt is het

niet mogelijk om over de aanpak van het klimaatprobleem effectief te commu-

niceren”. Duurzame ontwikkeling is ook een mentaliteitskwestie en een zaak

van concrete actie. Mentaliteit en actie zijn niet los te zien van de sociale

dimensie. In internationaal perspectief zou een eenzijdige aandacht voor

milieuvragen onrecht doen aan andere landen en groepen. Daarbij gaat het

ook om inheemse bevolkingsgroepen en gender-thema’s. Bovendien is er op

gewezen, dat duurzame ontwikkeling ook een sociaal leerproces is.

geen duurzame ontwikkeling zonder
gender-aanpak…
Aandacht voor ‘gender’23 is een vereiste op grond van Agenda 21. De

Nederlandse Vrouwenraad heeft gevraagd om expliciete aandacht voor gen-

der-aspecten bij de verdere ontwikkeling van de strategie. Nederland heeft

zich in het VN-vrouwenverdrag gecommitteerd aan emancipatiedoelstellin-

gen, die verder gaan dan die opgenomen zijn in de Verkenning van het

Rijksoverheidsbeleid (gebaseerd op bestaand beleid). Het gaat om arbeids-

participatie van 65% van vrouwen en economische zelfstandigheid voor 60%

van de vrouwen. Daarnaast zou de aandacht voor gender moeten betekenen

dat de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen moet worden nagestreefd

zowel in het arbeidsproces als thuis. Aandacht is nodig voor de bestaande hin-

dernissen voor mannen om (onbetaalde) zorgtaken op zich te nemen.

In de discussies over kennis en bevolking en over duurzaam consumeren is

gewezen op de gender-aspecten met betrekking tot de waarden in de samen-

leving. Er ligt nu een sterk accent op de masculiene waarden. Het koopgedrag

wordt aan de masculiene zijde versterkt door reclames en andere prikkels, de

feminiene waarden als ‘zorgen voor elkaar’ komen minder aan bod. Een

duurzame ontwikkeling is aantoonbaar gebaat bij een meer feminiene

maatschappij.24 In de figuur25 wordt de samenhang tussen duurzame ontwik-

keling en masculiene patronen zichtbaar gemaakt. (zie pagina 26)

…en zonder debat
Duurzame ontwikkeling is niet alleen een zaak van bewustzijn, maar ook van

permanent keuzes maken nadat problemen zijn gedefinieerd.  “Voor iedere sit-

uatie moet een geschikte taal worden gevonden. (Het) is complex, je moet din-

gen tegen elkaar afwegen.”26 Vanuit de wetenschappelijke hoek werd ook naar

voren gebracht dat het vooral om het definiëren gaat van wat duurzame

ontwikkeling nu eigenlijk is. Als er een helder doel bestaat, bijvoorbeeld het

niet aantasten van de hulpbronnen, dan zou het vormgeven van duurzame

ontwikkeling ook niet zo ingewikkeld hoeven te zijn. De meeste nadruk van

andere partijen werd gelegd op aspecten als het afwegen van belangen en de

vraag wie daarbij betrokken zijn. Enkelen wezen ook uitdrukkelijk op de factor

macht en de machtsverdeling.

maak gerichte onderhandelingen
mogelijk
Aandacht is gevraagd voor het proces van strategieontwikkeling, van beleid-

sontwikkeling en van onderhandelingen, waardoor besluiten gedragen kun-

nen worden door meer partijen. 

Naast de inhoudelijke aspecten van duurzame ontwikkeling, zoals het verdu-

urzamen van de energiehuishouding, vraagt duurzame ontwikkeling ook om

vernieuwing van de wijze waarop beleid tot stand komt en wordt geïmple-

menteerd. Dit zowel bij overheden, als bij bedrijven en instellingen. Het

streven naar meer samenhang in het beleid wordt geschraagd door meer

samenwerking en door verbreding van de netwerken, waarin beleid en
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duurzame kwaliteit
van de samenleving
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Dat nieuwe werkvormen ook inderdaad nieuwe vaardigheden (onder meer

van bestuurders en politici) vereisen, blijkt uit analyse van de ervaringen in de

gemeenten De Bilt, Ede, en Doetinchem (respectievelijk over de structuurvisie

van de gemeente, de aanleg van de HSL- Oost, en een bestemmingsplan).33

Een bijzondere vorm van procesmanagement is het met het NMP4 gestarte

transitiemanagement. Debatdeelnemers benadrukten dat het hierbij niet

alleen om een top-down proces mag gaan, maar vooral om het stimuleren van

bottom-up processen. 

“uiteraard moet de overheid zich actief inzetten
om de gewenste transities vorm te geven. achter,
complexe en langdurige maatschappelijke verande-
ringsprocessen kunnen niet door de overheid 
eenzijdig ‘gestuurd’ of ‘gemanaged’ worden. 
maatschappelijke verandering en vernieuwing komt
veel eerder tot stand door de activiteiten, initia-
tieven en innovaties van diverse maatschappelijke 
partijen. de actieve rol van de overheid dient zich
toe te spitsen op het bijeenbrengen, versterken en
benutten van de impulsen van onderaf. vanuit een
gedeelde visie op de gewenste duurzaamheid kan de
overheid zich specifiek richten op de partijen, die
zich inzetten voor duurzame vernieuwing.”34

bedrijfsstrategieën tot stand komen. Dit vraagt nieuwe vaardigheden,

waarmee een uitwerking wordt gegeven aan begrippen als transparantie,

onderhandeling, ketenbeheer, samenwerking, omgaan met onzekerheden,

verantwoordelijkheid geven en delen, enzovoort. Op dit gebied zijn tal van

ontwikkelingen gaande, ook al omdat sectoraal beleid of een te enge bedrijf-

sstrategie niet meer leidt tot maatschappelijk aanvaardbare resultaten.

Nederland heeft op dit gebied ervaringen, die ook in het buitenland de aan-

dacht hebben getrokken.27 Uitgangspunt hierbij is dat alle partijen, die op basis

van hun belangen betrokken zijn bij een bepaalde besluitvorming en de uit-

voering daarvan, op een gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan het pro-

ces. Dit vraagt om een procesmatige regie, naast (en apart van) een

inhoudelijke strategie om bepaalde belangen in te brengen. De overheid

maakt niet in alle gevallen voldoende duidelijk onderscheid tussen deze

procesmatige en inhoudelijke strategie: dit leidt soms tot frustraties bij deel-

nemende partijen.28

Jaarlijks organiseert de in Nederland gevestigde Sustainability Challenge

Foundation een internationale training op dit gebied.29

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken heeft het initiatief

genomen tot oprichting van de Stichting X-PIN, waarmee nieuwe werkvormen

binnen en buiten de overheid worden gestimuleerd.30

Een goed voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partijen is het tot

stand komen van het besluit tot uitbreiding van de Maasvlakte bij Rotterdam.31

Ook bij lokale besturen zien we een tendens naar nieuwe werkvormen. De

provincie Overijssel experimenteert met ‘mediation’ (een door partijen afge-

sproken proces voor conflictoplossing) onder andere bij conflicten in de sfeer

van de ruimtelijke ordening, dit mede ter voorkoming van zeer langdurige

gerechtelijke procedures.32
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Groenstichting Rozendaal Woningbouwproject uit de
vroege jaren ’70 waar leef-
baarheid op lange termijn cen-
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Dergelijk procesmanagement is onderdeel van de bestuursvernieuwing, die

niet alleen voor duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd, maar voor

duurzame ontwikkeling wel een voorwaarde is (good governance).

Voorwaarde voor gezamenlijk opereren is een grotendeels gedeelde prob-

leemperceptie. Daarvoor is weer gedeelde kennis nodig: over welke feiten zijn

we het eens, over welke niet, waar zit de grijze kennisrand en wat zijn (dus) de

kennisvragen. De rol van (samenwerkende) kennisinstellingen is van groot

belang in het proces, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de samenwerking tussen de

universiteiten van Tilburg en Eindhoven in TELOS, ten behoeve van Brabant

Duurzaam.

Op de versterking van de beleidsprocessen wordt ingegaan in de essays ‘Good

Governance’35, ‘Duurzame ontwikkeling behoeft een kompas’36 en ‘Aanpak en

ervaringen met interactieve regionale en lokale duurzame ontwikkeling’.37

er is een spanning tussen noodzakelijke
samenhang en concrete problemen
De in de Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid gekozen thema’s leverden

een levendig debat op. Vanuit de organisaties, die zich met duurzame ontwik-

keling bezighouden, kwam als bezwaar dat de thema’s te veel als losstaande

zaken zijn beschouwd. De kern van de duurzame ontwikkeling bestaat juist uit

de ‘“samenhang der dingen’. Er is een vrees dat thema’s op verschillende

wijzen ingevuld worden, afhankelijk van de kortetermijnbelangen en -

overwegingen. Het scheiden in thema’s als bevolking en biodiversiteit kent

dan het risico dat het uiteindelijk alleen maar over de Nederlandse bevolk-

ingsvraagstukken en om de Nederlandse biodiversiteit gaat. Het moet juist

gaan om de effecten, die de Nederlandse consumptie heeft op de biodiver-

siteit in de wereld, en om de migratiestromen, waar Nederland mee te maken

heeft.38 Zo werd ook gewezen op de paradoxale benadering van de globalis-

ering: economisch vindt globalisering plaats, terwijl kennis en migratie steeds

meer ingeperkt worden. In het elektronisch debat werden bovendien vragen

gesteld bij de effecten van de globalisering op terreinen als voedselzekerheid

en biodiversiteit.39

15
www.veldwerknederland.nl
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Maak duurzaamheid inzicht  
Interview 

Theo Beckers
directeur Telos
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“In de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO) is bepaald dat er een nationa-
le duurzaamheidbalans moet worden opgemaakt. Wat mij betreft zou het zoiets kunnen worden
als het model dat wij ontwikkeld hebben. Ik ben betrokken geweest bij een aantal Europese stu-
dies over duurzame ontwikkeling, hoe je het begrip afbakent en hoe je die ontwikkeling meet.
Ik ben er heilig van overtuigd geraakt dat onze aanpak bruikbaar is. We gaan niet uit van de
bestaande gegevens die CPB, SCP en soortgelijke bureaus leveren, maar we proberen taakstel-
lend te zijn. We hebben gekozen voor een deductieve benadering.”

Prof. dr. Theo Beckers wijst op het dikke rapport op zijn bureau getiteld ‘De duurzaamheidsba-
lans van Noord-Brabant 2001’ die zijn organisatie vorig jaar uitbracht. Beckers is directeur van
Telos, het Brabantse centrum voor duurzaamheidvraagstukken, naast zijn hoogleraarschap in
duurzame ontwikkeling aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). Een uniek centrum dat
eigenlijk geen evenknie kent in Europa en in de drie jaar dat het actief is al veel aandacht heeft
getrokken. De Duurzaamheidsbalans is naast de Duurzaamheidsverkenner een van de belang-
rijkste producten van het centrum, dat volgens Beckers nog steeds in de pioniersfase verkeert. 

“Telos komt voort uit het Brabants Manifest”, zo legt hij uit op zijn kamer op de zevende verdie-
ping van een toren op het KUB-complex in de Tilburgse bossen. “Op initiatief van het provinci-
aal bestuur is er eind jaren negentig uitgebreid gediscussieerd door alle lagen van de bevolking
over de toekomst van de provincie, over Noord-Brabant in 2050. Het doel was een langeter-
mijnvisie te ontwikkelen. Dat was op zich al opmerkelijk. De provinciale bestuurders staken hun
nek uit. Een directe aanleiding was er niet maar er was met de varkenscrisis, het dichtslibben van
het gebied, het vertrek van Philips, de ontgroening en vergrijzing voldoende sense of urgency.
En er was ook het idee van: we gaan een nieuwe eeuw in.” De brede Noord-Brabantse discus-
sie leidde in 1999 tot het Brabants Manifest waarin de doelstellingen voor 2050 staan beschre-
ven. Het manifest werd bezegeld door een petitie met de handtekeningen van voorname
Nederlanders zoals Ruud Lubbers, Ben Knapen, Herman Wijffels, Anton Zijderveld en Heleen
Dupuis. Hun krabbels hangen ingelijst aan de wand van de kamer van Beckers. Het directeur-
schap is een kolfje naar zijn hand, want de in de jaren zestig in Nijmegen studerende Beckers is
bedreven in wat toen nog actieonderzoek heette. “Ik ben geïnteresseerd in de emanciperende
kracht van wetenschap. Ik heb nooit geloofd in waardevrije wetenschap, zeker niet in de socia-
le wetenschappen.” 

In het manifest wordt gesteld dat Noord-Brabant een duurzame ontwikkeling wil nastreven, niet
als een aparte poot van bestaand beleid maar als inzet van een structureel veranderingsproces.
Om te zorgen dat alle partijen zich zouden blijven houden aan en bekommeren om de afspra-
ken die in het manifest staan beschreven is Telos opgericht. Het is een samenwerkingsverband
waarin vijf Brabantse organisaties hun expertise bundelen (provincie Noord-Brabant, de KUB,
Technische Universiteit Eindhoven, PON instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in
Noord-Brabant en ETIN-adviseurs). 

  elijk, meetbaar en toetsbaar
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“Toen we begonnen lag er een algemene langetermijnvisie op tafel met doelstellingen voor een
Noord-Brabant in 2050, niet vastomlijnd maar wel als streefbeeld.  Wij zijn vervolgens op zoek
gegaan naar het operationaliseren van het begrip duurzame ontwikkeling vanuit deze doelstel-
lingen. We hanteerden een deductieve aanpak in tegenstelling tot de gangbare inductieve
benadering waarin men vanuit beleidsdoelstellingen zegt wat men wil bereiken en dan gaat kij-
ken of het gehaald is. Zo kwamen we tot de vorming van het Drie Kapitalenmodel.’

Hij wijst op de tabel in het rapport. Daarin staat een grote driehoek centraal die gelijk verdeeld
is over de drie kapitalen: economisch kapitaal, ecologisch kapitaal en sociaal (en cultureel) kapi-
taal. Deze moeten in evenwicht blijven is de vooronderstelling. Binnen elk deel is aangegeven
hoe ver de huidige stand is verwijderd van het toekomstbeeld. Economisch zit op 47% van het
einddoel ecologisch op 40% en sociaal op 36%. 

Elk van de kapitalen is onderverdeeld in diverse voorraden. Zo bestaat het sociale kapitaal uit de
voorraden gezondheid, solidariteit, consumptiepatroon, culturele diversiteit, burgerschap, leef-
omgeving en onderwijs. Voor elke voorraad zijn weer langetermijndoelstellingen ontwikkeld,
ten dele door naar beleidsdocumenten, conventies en de wetenschap te kijken maar ook door
een breed scala aan burgers en maatschappelijke partijen daarover in discussie te laten gaan.
Uiteindelijk ontwikkelde Telos op basis van de uitkomsten hiervan indicatoren. Zo wordt de

voorraad culturele identiteit onder meer gemeten op basis van indicatoren als het percentage
jongeren dat culturele accommodaties bezoekt, het percentage deelnemers aan amateurkunst
en het percentage meldingen van racisme. Elke indicator kent een bepaalde waarde binnen de
voorraad en door middel van kleuren en pijlen kan ook worden aangeven wat de actuele stand
is en in welke richting de percentages zich bewegen. Door de gegevens op te tellen ontstaat uit-
eindelijk de driehoek die een totale inschatting van de duurzame ontwikkeling geeft. 

Bij de monitoring stuitten ze met name op een  gebrek aan kennis over specifieke punten omdat
die kennis nooit verzameld is. “Op ecologisch terrein is er veel gemeten. Op het sociaal-cultu-
rele terrein weten we op het regionale niveau echter heel weinig. Hetzelfde geldt voor techno-
logieontwikkeling: we hebben heel weinig systematische gegevens over hoe bijvoorbeeld R&D
zich ontwikkelt. Er zijn dus trends die in de toekomst heel belangrijk zijn voor de samenleving
maar waar we nu veel te weinig van weten.”
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“De grote winst van het model is dat het het containerachtige begrip ‘duurzaamheid’ inzichte-
lijk, meetbaar en toetsbaar maakt. Daar zijn velen bij gebaat”, oordeelt Beckers. “Het nut van het
model wordt in Noord-Brabant bewezen. Het heeft hier een geweldige impact en wordt
gebruikt in vele organisaties. Zelfs politieke partijen hebben belangstelling om hun programma
op deze wijze te laten toetsen. Wij kijken momenteel onder meer naar de bijdrage aan duurzame
ontwikkeling van de reconstructie van de zandgronden, de stedelijke ontwikkeling en de ont-
wikkeling van een nieuw industrieterrein bij de Moerdijkse Hoek. In plaats van de traditionele
milieueffectrapportage proberen we daar een duurzaamheideffectrapportage uit te voeren.”

Die driehoeksbenadering, de integrale benadering van de drie kapitalen, vraagt volgens hem
ook om een bestuurlijk andere aanpak. In Brabant hebben de bestuurders hun bereidheid
getoond. Over het algemeen oordeelt Beckers harder. “De huidige politiek is vooral reactief en
niet pro-actief. Wij zijn voor een interactieve aanpak, waarbij mensen via workshops betrokken
worden en over de grenzen van hun eigen belangen leren te kijken. Dat is een belangrijk men-
taal veranderingsproces. Bestuurders hebben vaak de mond vol van integratie van beleid maar
in de praktijk komt daar weinig van terecht. Dat is ook mijn kritiek op de NSDO: het is nogal frag-
mentarisch. Het programma is niet voldoende integraal. Binnen de NSDO moet een concept
zijn, een sterke rode draad. Die ontbreekt nu te veel. Mede omdat het op basis van departe-
mentale verkaveling is opgebouwd. Dat wordt niks op deze manier. Om de integrale benadering

voor elkaar te krijgen is meer politieke druk en moed nodig, zoals dat in Brabant is getoond. Het
tweede kabinet-Kok heeft moeizaam gezocht naar een nieuw motto. Ze hadden duurzame ont-
wikkeling als een nieuw concept kunnen oppakken, maar dat is helaas niet gebeurd.”
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Hakuna Matata
Interview 

Gabby Wieringa
Stichting Vast



Om twee uur ’s nachts klopten ze op de deur van haar kamer in het AZC te
Eexterveenschekanaal. Ze had nog geen oog dicht gedaan en woelde in bed alsof ze het onheil
voelde aankomen. Haar drie kinderen bekommerden zich nergens om en sliepen als rozen.
Opstaan, sprak de marechaussee. Hun recht op opvang was verlopen. Ze werden geacht het
complex te verlaten. En wel nu. 

Eindeloos had ze nog gepleit om het vertrek een paar uur uit te stellen, tot het licht was en de
kinderen uitgeslapen, maar het mocht niet baten. Even later stond ze op het station van Assen.
De kinderen vielen spontaan in slaap, maar al snel kwam een diender die vertelde dat het stati-
on geen hotel is en dus moesten ze weer verkassen. Ze verschansten zich tussen de struiken in
de buurt tot het licht werd. Blinde paniek maakte zich van haar meester, wat nu, waar naar toe?
Na twee jaar en vier maanden in het land stond ze net zo naakt op straat als toen ze gekomen
was. Met hulp van enkele Nederlanders belandde ze in een kerk en sinds een dag zit ze hier, op
het net opgerichte vrouwenvredeskamp op een voormalig militair oefenterrein in Vught. Ze
heeft als moslim in het christelijke Armenië geen leven, zegt ze. Haar man is gedood, de familie
bedreigd. Ze kan niet zomaar terug. Dikke tranen biggelen over haar volle wangen. Ze drogen
gelukkig snel in het stralende zonnetje dat het kamp deze dag omvormt in een vredig vakantiet-
afereel op een hoogstens wat merkwaardige camping. “Wees gerust”, heeft Gabbi tegen haar
gezegd. “Wij gaan je helpen, het is niet goed dat een vrouw met kinderen ’s nachts op straat
wordt gezet.” 

De blitse zwarte scooter waarmee Gabbi Wieringa het terrein op snort steekt weliswaar schril af
tegen de ruime verzameling gerecyclede spullen waarmee de bewoners zich moeten redden,
maar het blijkt haar enige luxe. Vanaf het moment dat zij met haar organisatie Stichting Vast op
7 april 2002 het terrein inpikte slaapt ze in een van de mobiele caravans die sympathisanten haar
schonken. Aan de buitenkant van het onderkomen is voor een ieder te lezen dat het zwerven-
de bestaan haar niet vreemd is. Ze heeft er een artikel opgehangen uit de Opzij van november
1997 onder de kop ‘Stichting Vast laatste toevluchtsoord voor uitgeprocedeerden.’ Ze kreeg dat
jaar de Harriët Freezerring. Als kind van een boerenarbeider uit Groningen vluchtte ze al op
jonge leeftijd uit huis, belandde in een internaat, vluchtte weer, werd opgenomen in een psy-
chiatrische inrichting, vluchtte en vond uiteindelijk in Utrecht een thuis binnen de vrouwenbe-
weging. Het was niet meer dan logisch dat ze prominent aanwezig was op het fameuze vrou-
wenvredeskamp in Soesterberg in 1982 dat als protest was ingericht tegen nucleair wapenge-
kletter. Toen de actie driekwart jaar later ophield stapte ze zwanger het terrein af. Inmiddels
heeft ze twee dochters en vier pleegkinderen. Een enkele keer hebben de dochters zich al op
het nieuwe vredeskamp gemeld maar niet van harte. De dames zijn niet zo actiegericht en vra-
gen zich eigenlijk af of hun moeder inmiddels niet te oud is geworden voor dit werk. Een van
beiden waagt het zelfs niet het terrein lopend te betreden, omdat het haar hoge hakken kan ruï-
neren, dus moet moeder met scooter als pendeldienst fungeren tussen de verharde weg en de
vlonders rond de caravans. 

Wieringa: “Ik ben zelf opgevoed door andere mensen dan mijn ouders. Daar heb ik van geleerd
dat je je hart moet volgen. De mensen die toen lief voor mij zijn geweest, ben ik eeuwig dank-
baar. Je leeft namelijk niet als je op straat leeft, de straat leeft jou. Je hebt geen tijd om keuzes te
maken over jouw leven. Dat geldt voor al deze mensen op het kamp. Als ze naar het toilet moe-
ten hebben ze al geen geld om te plassen ergens.”
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Ongeveer 32 vrouwen en kinderen houden zich op in het kamp. Ze slapen in een van de drie
stacaravans, maar als het drukker wordt is er ook ruimte in een van de drie legertenten, of een
van de kleine blauwe tentjes die Wieringa bij de kraak direct plaatste. Verder beschikken ze ook
nog over een bus die nu ten dele dienst doet als zitkamer en een Rode-Kruistent die verder leeg
is. Trekpleister is de immense tipi waarbinnen rondom een houtkachel balen stro zijn geplaatst
voor kringgesprekken. 

Het is rond tienen en het ontbijt zit er net op. Brood met pindakaas is favoriet. Op het school-
bord staat vermeld dat het nu tijd is voor de schoonmaak. Om elf uur is er een vergadering.
Terwijl de vrouwen afruimen, storten de kinderen zich op enkele dozen met speelgoed die net
zijn gebracht. De spullen zijn geschonken door kinderen van een kerkgemeenschap in de buurt.
Wieringa is daar niet mee ingenomen en laat even weten wie de regie voert. “Nee, nu nog niet”,
galmt ze over het terrein. “We wachten tot alle kinderen er zijn. Sommige kinderen hebben nog
niets en jullie wel.” Ze druipen af. 

Al vanaf 1988 vangt Wieringa uitgeprocedeerde asielzoeksters op. Op enig moment bivakkeer-
den er in haar woning in Den Bosch liefst 34 vrouwen en kinderen. Het leidde tot de oprichting
van de Stichting Vast in 1990 en een reeks opvanghuizen in Den Bosch waar momenteel nog
eens 150 vrouwen en kinderen verblijven.
“Uitgeprocedeerd? Ik leg me er niet bij neer. Vrouwen die gevlucht zijn met hun kinderen heb-
ben veel moeite om bij binnenkomst in het aanmeldcentrum hun complete verhaal te doen.
Daardoor vallen ze snel buiten de boot. Wij helpen ze om
op verhaal te komen en de reden van hun vlucht te onder-
bouwen zodat ze nog een keer in de procedure kunnen
worden opgenomen. Al die tijd hebben ze geen recht op
opvang.” Ook in het terugkeerbeleid houdt Nederland
volgens haar geen rekening met de speciale positie van
vrouwen. “Ethiopië kan volgens de landenberichten van
het ministerie van Buitenlandse Zaken veilig zijn, maar een
vrouw die daar ritueel besneden is en dichtgenaaid, ver-
volgens verkracht door soldaten, die kan niet terug want
haar familie moet haar vermoorden. Op het moment dat
ze zo beschadigd is, betekent het dat ze niet kan huwen
en dat betekent geen werk, geen inkomen.” 

De nieuwe vreemdelingenwet brengt volgens haar geen soelaas voor de vrouwen. “De situatie
wordt steeds grilliger, onmenselijker en beangstigender. Er worden meer mensen op straat
gezet.” En zij kan ze niet meer opvangen in de reguliere huizen in Den Bosch. Dus kraakte ze
deze grond die al vijf jaar braak ligt en grenst aan het AZC van Vught. “Ik wil niet tegen de men-
sen zeggen dat we ze niet kunnen opvangen, dat kan ik niet over mijn lippen krijgen. En ik wil
iets doen om in beeld te komen, zodat Nederlandse mensen kunnen inspringen. Die mogen ook
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hier komen kamperen, dan kunnen we gezamenlijk in de tipi stap voor stap de problemen op
een rij zetten en werken aan een daadwerkelijke oplossing. Momenteel is er sprake van een
groot zwijgend circuit waarin iedereen die in naam van het systeem bepaalde opdrachten moet
uitvoeren er niet uitkomt. Agenten, IND-mensen, marechaussees, burgemeesters, ze verwijzen
allemaal naar mij en zijn op zoek naar alternatieve oplossingen. Ze mogen dat alleen niet hardop
zeggen want dan gaan ze in tegen rijksbeleid.” 

Samen met andere vrouwenorganisaties zoekt ze zelf de oplossing vooral in de landen van her-
komst en bouwt aan een netwerk van save shelters voor vrouwen in die landen, zodat ze vanuit
een veilige positie, met behulp van kleine leningen kunnen werken aan hun zelfstandigheid. “Zo
kweken we plekken die voorkomen dat vrouwen moeten vluchten en waarnaar vrouwen daad-
werkelijk terug kunnen keren wanneer ze worden uitgewezen.” Voor de vrouwen en kinderen
die nu door haar in Nederland worden opgevangen ziet ze maar een mogelijkheid: een alge-
meen pardon. 

Haar mobieltje jengelt voor de zoveelste keer. Het is Liesbeth, een voorvechtster van het eerste
uur die er ook in Soesterberg bij was, maar inmiddels tachtig jaren telt. Ze reageert op de adver-
tenties die Wieringa plaatste in de kranten met een roep om hulp voor het vredeskamp Hakuna
Matata (‘welkom vreemdeling’ in Swahili). Ze wil naar Vught komen en vraagt welke buslijnen
ze moet nemen. Wieringa is even van slag door de spontane melding van Liesbeth. Ze heeft iets
los gemaakt beseft ze, misschien gaan de rijen weer sluiten en is dit kamp nog lang niet weg.
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Wil je echt iets aan het klimaatprobleem doen, dan moet je beginnen  bij de

relatie, die er ligt tussen consumptie (die de productie mede bepaalt) en het

energieverbruik (en het klimaat beïnvloedt). Hetzelfde geldt voor het prob-

leem van biodiversiteit. Het kan ook de burgers het gevoel geven dat hun

houding er werkelijk iets toe doet, zodat het geen abstract politiek thema blijft.40 

De jongeren leggen hierbij de nadruk op zowel de technologische oplossingen

(zoals factor 10) als op bewustwording en gedragsverandering. Voor het laat-

ste kan het berekenen en het hanteren van de voetafdruk van de Nederlands

economie een goed middel zijn.41

de nvr pleit voor grotere aandacht voor duur-
zaam produceren en consumeren, voor aandacht
voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs en
voor onderwijsverbetering in het algemeen (waar-
bij maatwerk gewenst wordt), voor grotere aan-
dacht voor de relatie tussen milieubeheer en
gezondheid (geluid, lucht, water) en voor een inte-
graal waterbeheer, waar privatisering van waterbe-
drijven niet moet worden nagestreefd.
voorts is aandacht gevraagd voor de relatie tus-
sen duurzame ontwikkeling en wapenproductie en

handel, voor studie naar een ‘economie van het
genoeg’ (consuminderen), voor het vervreemdende
anonimiseren van de nederlandse samenleving,
voor financiële ondersteuning van het ecoteam-
programma, voor het uitsluiten van voedselpro-
ductie van de wereldhandelsliberalisatie en voor
een betere verantwoording van de gelden, die
gemoeid zijn met ontwikkelingssamenwerking42.

streefbeelden moeten ambitieus
De streefbeelden per thema (die in de Verkenning van het

Rijksoverheidsbeleid zijn overgenomen uit bestaand middellangetermijn-

beleid) vindt men niet ambitieus genoeg om tot een duurzame ontwikkeling te

komen. Om nu in beweging te komen moeten er grotere sprongen gefor-

muleerd worden. De termijnen mogen dan langer zijn om die streefbeelden te

bereiken, zoals dit ook in het NMP4 het geval is.43 De voorlopers bij bedrijven

en bij organisaties lijken ambitieuzer dan de rijksoverheid.

de beleidsuitdagingen: mag het iets
helderder alsjeblieft?
De beleidsuitdagingen, die per thema zijn beschreven, vinden vooral instem-

ming. Vraag was wel waarom voor sommige beleidsuitdagingen niet meteen

> 2.3
de thema’s uit de ‘verkenning van het
rijksoverheidsbeleid’ besproken

Communityschool In de Community School komen
het gezin, de school en de buurt
bij elkaar. Ontwikkelen, leren,
verantwoordelijkheden dragen
en zorg voor elkaar staan cen-

traal. Het idee is ontstaan uit een
praktische aanleiding, namelijk
een lagere school met een dalend
leerlingenaantal en (te) veel
Marokkaanse leerlingen.

Financiering: Gemeente Amster-
dam (vanuit geldstromen die naar
school/ buurthuis gaan) 16

020 664 8670

Organisaties zonder sectorale insteek misten vooral

het thema duurzaam produceren en duurzaam con-

sumeren. Duurzame consumptie is het aankno-

pingspunt voor burgers, bedrijven en de overheid

om grote thema’s als biodiversiteit en armoede in

huis te brengen en aan te pakken. Immers biodiver-

siteit en bevolking (wereldwijd gezien) zijn juist via

productie- en consumptiepatronen aan elkaar gekop-

peld.

DUURZAAM PRODUCEREN EN CONSUMEREN WORDT GEMIST!
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keuzen werden gemaakt, opdat er nu gepraat zou kunnen worden hoe die

doelen gezamenlijk te bereiken zijn. Moeite bestond met de ‘omslachtige en

voorzichtige’ formuleringen van de beleidsuitdagingen. Bij een heldere for-

mulering kun je verwachten dat meer mensen bereid zijn mee te denken en

te doen. De SER is kritisch over de aangegeven keuzen en wil deze scherper

geformuleerd zien.

de ser: van een verkenning naar een nationale strategie
voor duurzame ontwikkeling verwacht de een heldere
aanduiding van te maken strategische keuzen, van
sociale dilemma’s die het maken van keuzen bemoei-
lijken, en van mogelijke oplossingenrichtingen.
de nu voorliggende nsdo-verkenning voldoet helaas
niet aan deze verwachtingen. de afwegingen die ge-
maakt moeten worden om duurzaamheid in haar 
verschillende dimensies te realiseren blijven groten-
deels buiten beeld; de noodzaak om vervolgens te
kiezen blijft onderbelicht. de verkenning wekt te veel
de indruk dat het gaat om het zo hier en daar wat 
bijsturen binnen bestaande structuren. een ‘sense of
urgency’ ontbreekt; er wordt geen richting gegeven
aan een maatschappelijke discussie over lastige
duurzaamheidvraagstukken. daarmee wordt een stap
terug gezet ten opzichte van het nmp4 dat spreekt over
de noodzaak van structurele aanpassingen in de
economische en sociale orde en dat inzet op een drietal
transities naar duurzaamheid.44

de indicatoren geven een beeld zoals
een thermometer
Men kan zich ook redelijk goed vinden in de indicatoren die als voorlopige

set in de rijksverkenning zijn opgenomen. Een deelnemer pleit voor een ver-

band tussen volksgezondheid en milieu (bijvoorbeeld via geluidhinder) en

zou uit dat oogpunt het aantal mensen in de WAO ook als indicator

opgenomen willen zien. Verkeersonveiligheid is ook als indicator

voorgesteld.

Ook werd gewezen op het gevaar dat indicatoren ‘heilig’ verklaard worden.

Het gaat dan niet meer om het bereiken van je echte doelen, maar om goed

te scoren op de indicatoren. Een debat blijft nodig, ook al zijn de indicatoren

nog zo goed.

bevolking en gezondheid: oorzaken en
gevolgen eerlijk benoemen
Bij het thema bevolking worden vraagtekens gezet bij de arbeidsparticipatie.

Hoe belangrijk die ook is, het kan ook te eenzijdig worden. Eerder zou men

willen werken vanuit het ‘solidariteitsbegrip’. Hierbij moet bevordering van

sociale cohesie voorop staan en moeten ook de mondiale aspecten worden

meegewogen. Bij de mondiale aspecten gaat het vooral om het tegengaan

van een mondiale tweedeling.45 Solidariteit betekent dan het streven naar

een gelijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen, tot ruimte, enzovoort, voor

elke wereldburger. Het gebrek aan toegang is een van de ‘push-factoren’ bij

de trek van mensen vanuit hun eigen omgeving naar het rijke westen. 

De integratie van immigranten in Nederland is pas mogelijk vanuit duidelijk

geformuleerde eigen (Nederlandse) maatschappelijke waarden en normen.

Men twijfelt of de Nederlandse normen en waarden wel helder genoeg uit-

gesproken zijn om steun te bieden aan mensen uit andere culturen om in

Nederland te kunnen integreren. In het gesprek met ‘minderheden’ werd er

sterk voor gepleit het begrip ‘minderheden’ niet meer te gebruiken: behan-

del mensen, die in Nederland wonen en werken, allen op dezelfde wijze en

betrek ze op gelijke wijze bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Wat betreft gezondheid werd er op gewezen dat de belangrijkste factor, die

heeft gezorgd voor een betere gezondheidstoestand de toenemende wel-

vaart is (geweest) en minder de milieukwaliteit.

klimaat: komen we er
wel op deze manier?
De streefbeelden46 over het klimaat worden weinig inspirerend genoemd47.

Beter is het deze af te leiden van de ‘CO2-ruimte’, die voor Nederland beschik-

baar is als we uitgaan van een rechtvaardige verdeling van die ruimte over de

verschillende landen. Het is uitdagender en meer richtinggevend om langeter-

mijndoelen te nemen, die het klimaatprobleem echt oplossen en die de

Nederlandse bijdrage daaraan echt vaststellen. Een duurzame energiehuis-

houding in 2050 is zo’n doel.

Het prijsmechanisme (zoals kilometer- en energieheffingen) is zeker nodig om

de doelen te halen. Net zo belangrijk zijn sociaal-culturele veranderingen.48

Die  kunnen bijvoorbeeld leiden tot een verminderde mobiliteitsbehoefte. De

ruimtelijke ordening is dan een even belangrijke oplossingsrichting als de tech-

nologie (energiebesparing).
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De Methodeklapper Op basis van jarenlange ervaring
op het gebied van landbouwon-
twikkelingshulp en duurzaam-
heid heeft de organisatie ETC een

‘methodeklapper’ ontwikkeld.
Klapper die een actueel overzicht
biedt van interactieve  en partici-
patieve methoden voor proces-

sen van plattelandsvernieuwing. 
Financiering: Ecoorperation
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lto-nederland52 heeft in haar recente visie op de
toekomst gekozen voor een landbouw in de samen-
leving. van groot belang is een ‘licence to produce’,
die de maatschappij aan de land- en tuinbouw moet
kunnen afgeven. daarvoor wordt onder meer een
vereniging ‘vrienden van het platteland’ opgezet en
een bedrijf, dat probeert de groene functies van de
landbouw en het platteland te ‘vermarkten’. als
belangrijkste speerpunten voor een duurzame
bedrijfsvoering ziet lto-nederland de leefomgeving,
voedselveiligheid, emissies en energie. middelen
daarvoor zijn onder meer ketencertificering en 
een gedragscode voor de individuele verantwoor-
delijkheid (maatschappelijk verantwoord 
ondernemen).
daarnaast zal de positie van de boer en tuinder in
de keten versterkt moeten worden. heel waarde
wordt (traditioneel) aan kennis- en ondernemers-
vaardigheden gehecht. om dit alles te bereiken zijn
ook nieuwe coalities nodig, zal de positie van de
agrarische vrouwen versterkt moeten worden en
zullen illegale arbeidspraktijken aangepakt wor-
den.

De Nederlandse Vrouwenraad heeft zich de afgelopen jaren intensief bezig

gehouden met duurzame ontwikkeling, met speciale aandacht voor de

wereldwaterproblematiek54.

vrouwenorganisaties hebben goede ervaringen met
uitwisselingsprogramma’s met benin en costa rica
in het kader van de do-verdragen van nederland
met die landen. deze programma’s hebben geleid tot

water en biodiversiteit:  vanuit een
internationaal perspectief graag
Bij de thema’s water en biodiversiteit werd benadrukt dat deze thema’s meer

in internationaal verband zouden moeten worden gezien. Nu is er te veel een

naar binnen gericht denken en doen in de natuurwereld. Contacten met

andere groepen en afwegen in breder verband vindt te weinig plaats.49 Het

herstel van de Nederlandse biodiversiteit, wat meer is dan het tot stand bren-

gen van de Ecologische Hoofdstructuur, zou moeten worden benaderd vanuit

de betekenis van Nederland voor de internationale biodiversiteit50. Dit

betekent meer nadruk op natuurherstel in het lage deel van Nederland (en dus

ook in het westen waar het zwaartepunt van de Nederlandse economie zich

bevindt). Ook een verduurzaming van de landbouw moet vanuit internationaal

perspectief gebeuren: wat zijn de effecten van een schone landbouw op het

buitenland? Verplaatsen we de aanslag op natuur en milieu naar andere lan-

den? Voeren we niet veel te veel veevoedergrondstoffen in? Daarnaast gaat

het ook om de (mondiale) prijsstelling (is ons voedsel eigenlijk niet te goed-

koop?) en ruimtenood (duurzame landbouw vraagt meer ruimte en dit moet

ook nog eens gecombineerd worden met meer ruimte voor wateropvang, voor

recreatie en voor stedelijke functies). 

Een sleutel ligt bij het consumptiepatroon; met name het eten van vlees levert

een versterkte druk op het milieu en op de ruimte51, de nadruk op goedkoop

voedsel kan verduurzaming tegenwerken. 

Nederland moet in ieder geval de uitvoering van het Europese beleid voort-

varend aanpakken. Het gaat vooral om de Vogel- en Habitatrichtlijn (voor de

natuurgebieden) en om de Nitraatrichtlijn (voor de milieukwaliteit van het

grondwater). 

Het brandstof-
verbruiksboekje

Boekje over het net ingevoerde
energielabel waarop met 7
kleurencodes en exacte data de

zuinigheid van alle nieuw te
kopen personenauto’s worden
aangegeven. Dit om een goede

vergelijking door potentiële kopers
mogelijk te maken. 18

www.hetnieuwerijden.nl  
070 314 7147
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organisatieversterking van vrouwen in die landen,
waardoor men de eigen ontwikkeling ter hand kon
nemen. de banden met deze vrouwenorganisaties
zijn blijvend. dergelijke processen kosten echter
tijd en de korte duur van een project maakt dat
men moet afhaken op het moment dat het goed
begint te lopen. vrouwenorganisaties pleiten voor
voortzetting van het initiatief met samenwerking
tussen nederland, benin, costa rica en bhutan,
waarbij de nadruk zou moeten liggen op uitwis-
seling op lokaal niveau.54

kennis: waarom,  welke, voor wie …
Het thema kennis in de Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid kent een te

grote nadruk op de economische betekenis van kennis.55 Bovendien wordt

het sectoraal en daarmee institutioneel (de opleidingsprogramma’s en de

scholen) benaderd. Kennis speelt bij alle thema’s een belangrijke rol en kan op

zichzelf al bijdragen aan duurzame ontwikkeling en sociale cohesie (door

maatschappelijke participatie te versterken).

Vanuit de internationale optiek is het belangrijk uitvoeriger stil te staan bij ver-

schijnselen als de ‘brain-drain’56 (hoogopgeleide mensen, die wegtrekken naar

rijkere landen57) en de ontwikkelingen bij de  eigendomsrechten over kennis

(waarbij kennis wordt afgeschermd van armere landen) versus het delen van

kennis (als middel voor ontwikkeling van arme landen). De Nederlandse

vertaling van de verklaring van Lissabon (het willen behoren tot de top 3 van

Europa in 2010) is te veel een competitieve benadering. Duurzame ontwikkel-

ing en kennis zouden er juist bij gebaat zijn om te werken aan een hechtere

vorm van Europese samenwerking. Daarbij is oog voor de culturele verschillen

nodig. De daaruit te ontstane inzichten maken het ook eenvoudiger de multi-

culturele samenleving gestalte te geven.

als belangrijkste (internationale) problemen
rondom kennis werden gezien:
> de beperkte toegang tot kennis voor specifieke groepen en lan-

den58, 

> de kennisagenda wordt te veel bepaald door groepen, die daar-

voor de financiële middelen hebben en

> de onevenwichtige aandacht voor cognitieve (technisch georiën-

teerde) kennis.

uitgangspunten voor de transitie naar een
kenniseconomie moeten zijn
> dat eerst de structurele problemen van het onderwijs (te grote

klassen, te grootschalige structuren, te hoge druk op leraren, te

geringe status en beloning van leraren) worden weggenomen;

> dat vaardigheden voor samenwerken en probleem oplossen een

pregnante plaats in het onderwijs zouden moeten krijgen;

> dat leren niet alleen in onderwijsinstellingen plaatsvindt, maar

(vooral) ook daarbuiten.

19
info@vliegtax.nl  

050 589 0898

Vliegtax Vliegen is een van de weinige
vervoersmogelijkheden waar
geen belasting over geheven
wordt. Stichting Strohalm heeft
daarom de vrijwillige vliegtax in

het leven geroepen. Het geld
wordt uiteindelijk weer in
duurzame doelen geïnvesteerd.
Tientallen organisaties en zo’n
10.000 reizigers hebben inmid-

dels vrijwillig vliegtax betaald.  
Financiering: Donaties en subsi-
dies
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niet dat dat de wijken van de toekomst zijn”, zegt
prof. dr. ir. hugo priemus. deze wijken zijn eenzijdig
(vrijwel alleen maar eengezinshuizen), weinig inno-
vatief op energiegebied, nauwelijks innovatief op
het gebied van ict (met uitzondering wellicht van
de kenniswijk in geldrop en eindhoven, waar glas-
vezelkabels tot in de woningen worden aange-
bracht) en worden nog veelal op de klassieke wijze
zonder veel betrokkenheid van de bewoners ont-
worpen en gebouwd. hier is geen gebrek aan tech-
nologie, wel een gebrek aan durf om hierin te
investeren, al dan niet met publieke middelen. de
verklaring van rotterdam spreekt van de mogelijk-
heid om het energieverbruik met 70% terug te drin-
gen in 2020, zonder de klassieke bouweisen te ver-
waarlozen, maar dat vraagt dan wel extra publie-
ke middelen. anderen betogen dat wanneer extra
publieke middelen beschikbaar zouden zijn, er effici-
ënter geïnvesteerd kan worden in de bestaande
woningvoorraad van 7 miljoen woningen.62

Het Agnietenoverleg59 meent dat, afhankelijk van het onderwijs-

niveau, er meer gestreefd moet worden naar participerend leren. Het

gaat niet alleen om kennis verwerven maar ook om kennis delen. Net

zozeer is niet alleen het vinden van antwoorden een belangrijk aspect

van kennis: het kunnen formuleren van problemen zou wel eens van

een veel grotere betekenis kunnen zijn voor een duurzame ontwik-

keling. Daarvoor zijn deels andere competenties nodig. Voor een

duurzame ontwikkeling is het voorts van belang meer interdisciplinair

te leren denken (en spreken). Nu staat het (mono)disciplinaire

meestal centraal. Formele en informele leeromgevingen dienen meer

in elkaar over te lopen. Samengevat komt het op het volgende neer:

> Maatschappelijke competen-

tie: bewustzijn en besef van

de maatschappij en het op

waarde kunnen schatten van

verschillende belangen.

> Technische competentie:

duurzaamheid binnen

bestaande disciplines.

> Interdisciplinaire competen-

ties: samen kunnen werken

met vertegenwoordigers van

andere disciplines. Zodat

mensen de reikwijdte en de

beperkingen van de eigen

discipline leren

onderkennen.60

> Interculturele competenties:

samen kunnen werken met

mensen van andere culturen,

om inzicht te krijgen in de eigen

cultuur en andere culturen.

> Systeemcompetenties: kennis

en competenties om systeem-

innovaties te ondersteunen

en te kunnen werken aan

transities. 

Ook in het kennisbeleid moet er ruimte voor bottom-up initiatieven zijn. De

overheid moet daarin stimulerend optreden. De samenwerking tussen onder-

wijsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties en bedrijfsleven zou

verder versterkt kunnen worden. Het samenbrengen van verschillende disci-

plines in een sterke netwerkstructuur en daarmee een gezamenlijk leerproces

is een noodzaak.61

Er was een redelijk grote consensus dat veel kansen onbenut blijven. Dat zou

vooral komen omdat het beleid niet coherent genoeg is, niet op de lange ter-

mijn gericht en onvoldoende burgers en bedrijven aanspreekt.

“duurzaamheid en ict waren de trends van de jaren
negentig, trends met een messiaanse allure – de
eerste zou het milieu, de tweede zou de nederlandse
economie moeten redden. nederland zou een groe-
ne kennismaatschappij worden. niet alleen gloorde
er een nieuw soort industrie, maar ook een nieuw
soort wonen aan de horizon. energiebesparing en
interactief computerplezier zouden doordringen
tot in badkamer en keuken. 
was het idee. maar waar worden die woonwijken
van de toekomst nu opgetrokken?” “tot 2015 wor-
den er meer dan een miljoen nieuwe woningen op de
weilanden van nederland neergezet, maar denk

Stichting Bouwkringloop /
bouwcarrousel

Stichting die zich te doel stelt
bouw en sloopafval te herge-
bruiken. Een deel van de herwon-
nen materialen wordt gedoneerd
aan ontwikkelingslanden. Ook

wordt er vanuit werkgelegen-
heidsoogpunt contact gezocht
met organisaties die belangen
van achtergestelde bevolkings-
groepen behartigt.

Financiering: Uiteindelijk moet
Bouwcarrousel zichzelf bedruipen 20
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kennis: ook een kwestie van
maatschappelijke waarden
Vanuit een andere invalshoek komen vergelijkbare facetten aan de orde. In een

reactie op de rijksverkenning stelt de Bahaí-gemeenschap dat er stimulerende

maatregelen nodig zijn voor morele en geestelijke empowerment in educatieve

curricula voor kinderen. Zij halen hierbij onder meer dr. A. Dahl, directeur bij

de UNEP aan. Dr. Dahl stelt dat  “normen en waarden, ofwel het toepassen van

geestelijke principes, [...] tot nu toe het ontbrekende ingrediënt in de meeste

benaderingswijzen van duurzame ontwikkeling”  is.

Tijdens de provinciale debatten is het, mede in het kader van de waardedis-

cussie, betreurd dat Nederland op politiek niveau niet veel meer heeft gedaan

met het Earth Charter63: “het charter is in ontvangst genomen en is, zo lijkt het

wel, daarna dood neergevallen terwijl we als Nederlandse maatschappij

daarmee zo veel kunnen doen in onze debatten en als richtinggever voor het

beleid. Het is onbegrijpelijk dat een internationaal gerespecteerd gezelschap in

Nederland zo weinig aandacht krijgt.”64

voor de strategie  beveelt het agnieten-
overleg aan:
> Competenties: per leerinstitutie (van basisschool tot universiteit en

van educatiecentrum tot overheid) dient een plan van aanpak te

komen om de gewenste toekomstige competenties vorm te

geven.

> Netwerken: van formeel en informeel leren dienen gefaciliteerd te

worden. 

> Ministeries die de uitvoering van de kennisparaaf van de NSDO

steunen, dienen samen te werken met elkaar en met andere

betrokkenen zodat zij faciliteren bij de implementatie.

21
steunpunt@sme.nl  

030 288 1074

Handvest Duurzaamheid
HBO

Handvest van Hogescholen
waarmee zij een impuls willen
geven aan de belangrijke rol die
zij spelen in een zich duurzaam

ontwikkelende maatschappij. Die
rol bestaat uit het meegeven van
de juiste bagage aan de toekom-
stige generatie professionals.

Financiering: onder andere VROM
en OCW

H O O F D S T U K  2  R E A C T I E S  O P  D E  ' V E R K E N N I N G  V A N  H E T  R I J K S O V E R H E I D S B E L E I D ' 4 1



Interview 

Henno van Dokkum 
Zaandam Oost, NIDO, TNO-MEP

Waarden van water



“We doen te weinig met water. We waarderen het te weinig en we hebben de waarden die we
aan water toekennen niet goed in kaart gebracht. Dat is precies wat we nu wel doen in het pro-
gramma ‘Waarden van water’ van het NIDO (Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling).”
Henno van Dokkum koos binnen de studie milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit in
Wageningen eigenlijk alleen maar de afstudeerrichting waterbeheer omdat hij dan tijdens prac-
tica naar buiten mocht om gewapend met een schepnetje in het water beestjes te vangen. Hij
was een verwoed visser in de wateren bij Elburg, waar hij menige brasem aan de haak sloeg.
Tijdens de studie schoot het vissen er bij in, zodat de uitjes met het schepnet een aardig alter-
natief vormden. Inmiddels is hij al vele jaren coördinator wateronderzoek binnen TNO-MEP in
Den Helder. Met enkele collega’s schreef hij zich in voor de eerste zogeheten Sprong-prijs van
het NIDO met een voorstel om te komen tot duurzaam stedelijk waterbeheer. Het NIDO,
gevestigd in Leeuwarden en betaald uit aardgasbaten (ICES-KIS gelden), ondersteunt geduren-
de twee à drie jaar initiatieven die een trendbreuk kunnen betekenen in de wijze waarop
Nederlanders denken en werken. Zo lopen er momenteel programma’s als ‘Duurzame stedelijke
vernieuwing’, ‘Marktkansen voor duurzame producten’ en ‘Van financieel naar duurzaam ren-
dement’. Met de overwinning verdienden de onderzoekers een budget van 450.000 euro waar-
mee Van Dokkum als gedetacheerd programmamanager aan de slag is gegaan. 

“Kijk bijvoorbeeld hoe we omgaan met het oppervlaktewater. We gebruiken het om regenwater
snel af te voeren, we voeren het af om de grondwaterstand op peil te houden en de kruipruim-
tes droog, we gebruiken het als een soort berging voor afvalstoffen doordat we de riooloverstort
op het oppervlaktewater laten uitkomen. Maar de recreatieve waarde gebruiken we niet. Kijk
maar eens rond in woonwijken uit de jaren zeventig.  Dan ligt het water vaak verscholen tussen
groenstroken zodat je er amper bij kunt komen. Deze waarde is niet bepaald en wordt niet echt
meegenomen in de besluitvorming. Het gevolg is dat je het ook niet kunt afwegen tegen alter-
natieven. Nu wordt vaak gedacht: we laten de riooloverstort op het oppervlaktewater uitkomen,
dat maakt het rioolstelsel goedkoper. Maar als je daar tegenover stelt dat de belevingswaarde
achteruit gaat, bijvoorbeeld doordat de prijzen van de huizen aan het water dalen, dan kun je
een serieuze afweging maken.”

Voor het afvalwater geldt volgens hem eenzelfde verhaal. Het afvalwater wordt gezien als water
dat gezuiverd moet worden, maar als het iets geconcentreerder zou zijn, iets minder verontrei-
nigd met metalen dan zitten er in het afwaterwater veel voedingsstoffen die goed kunnen wor-
den gebruikt als meststoffen om biomassa op te kweken. De restwarmte zou eveneens kunnen
worden gebruikt. “Willen we afvalwater op die wijze benutten dan moeten we het niet zoals nu
gebeurt gaan verdunnen met regenwater. Dat is heel schoon water, in grote hoeveelheden
voorradig, maar we sluizen het nu via de regengoot rechtstreeks het rioolstelsel in. Dat kun je
moeilijk optimaal benutten noemen van de waarde van water.” 

In het kader van het NIDO-programma zette Van Dokkum twee projecten op. In Leeuwarden
inventariseert hij deze zomer samen met burgers en diverse organisaties alle verschillende
waarden van water. “Dat moet leiden tot een transparante systematiek van de keuzes waar
beleidsmakers voor staan bij het opmaken van een waterplan. Leeuwarden loopt hierin voorop.
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Het heeft al een waterplan en er is een waterkwaliteitsmodel. Ze kijken dus wel naar hoe ze
duurzaam om kunnen gaan met water, maar niet naar water als onderdeel van een duurzame
ontwikkeling van de stad. De sociale waarde van water schiet er bij in. Met dit project zijn voor
het eerst alle partijen die te maken hebben met water bij elkaar en bestaat de mogelijkheid om
daar wel over na te denken. Een van de overwegingen van de stad om dit project op te zetten is
dat ze als noordelijke punt van de Friese-Merenroute toeristen graag een paar nachten in de stad
wil houden. Dus willen ze graag weten hoe het water in de stad kan bijdragen aan de recreatie-
ve waarde van de binnenstad.” Het project maakt deel uit van een groter Europees project,
waarin Leeuwarden samenwerkt met andere steden zoals Malmö, Emden, Odense, maar ook
Sneek. De provincie Friesland doet de coördinatie van het internationale netwerk.

Het andere project loopt in Zaandam Oost en is iets ambitieuzer. De bedoeling is in deze omge-
ving te komen tot een concept voor een duurzame waterketen in samenwerking, voor het eerst,
met alle partijen die in de keten actief zijn: het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen,
waterleidingbedrijf PWN, de gemeenten Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer en de Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). “De gemeenten denken aan revitalisering of
renovatie van de wijken. De huizen, voor een deel het soort flats dat ook in de Bijlmer is
gebouwd, verloederen en het rioolstelsel is aan vervanging toe. Het is veenweidegebied, de
grond is verzakt, waardoor het riool eerder is afgeschreven. Een probleem waar veel meer
gemeenten mee kampen. Daarbij speelt dat de gemeenten en waterschappen van overheids-
wege voor januari 2005 de emissie van vervuilende stof-
fen uit het riool met de helft moeten terugdringen.” 

“Wat wij nu doen is een studie die iets verder gaat dan de
basisinspanning voor 2005. We proberen te kijken naar
duurzaamheid van de complete keten en trachten dat
concreet te maken. Dat doen we op een deductieve
manier door eerst in samenwerking met de partners in
het project en met vele mensen in de omgeving toe-
komstbeelden te schetsen van een ideale duurzame
keten in 2030. Vervolgens gaan we na tot welke concre-
te maatregelen dat nu zou moeten leiden. Om te voldoen
aan de emissie-eis zouden gemeenten grote bassins kunnen plaatsen in het rioolstelsel om de
overstort op te vangen. Maar als men tot de conclusie komt dat de wijk in 2010 toch op de schop
moet en het riool open komt te liggen, dan is het mogelijk om het regenwater niet in het riool te
laten uitkomen en zijn de kostbare bassins als opvang overbodig.”

“Wat een duurzame waterketen is weten we nog niet”, zegt Van Dokkum. De bijeenkomsten die
ze dit voorjaar belegden om de toekomstbeelden voor 2030 in te schatten en de te nemen maat-
regelen te bepalen, maakten duidelijk dat er verschillende duurzame ketens mogelijk zijn. “Je
kunt denken aan de vorming van een grote zuiveringsinstallatie. Het schijnt dat in 2030 de voor-
raad fosforerts op is, als je dan gaat mijnen in het afvalwater dan kun je wellicht geld verdienen.
Dat kan niet in een systeem met zeer decentrale, wijkgerichte installaties. Die staan wel weer
dicht bij de mensen. Een kanttekening is dat de controle op de kwaliteit dan moeilijk kan worden.”
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“Maar met nieuwe revolutionaire technieken als MBR (Membraan Bio Reactor) kun je heel klein-
schalig oppervlaktewater omzetten in drinkwater. In Beverwijk is een zuiveringsinstallatie opge-
zet die met MBR werkt en het nu in de praktijk brengt. Je ziet ook tendensen naar meer natuur-
lijke zuivering met gebruik van helofyten filters. We zijn als TNO betrokken op Texel bij zuive-
ringssystemen waarbij we watervlooien als filterorganisme gebruiken om water na te filteren.
Het idee is dat je de restanten die na zuivering nog in het water zitten kunt laten opeten door
watervlooien, die worden gegeten door stekelbaarsjes en die zijn weer voedsel voor diverse
vogelsoorten, waaronder de  bedreigde lepelaar.”’

Eind 2002 loopt het programma ten einde. De deadline dringt. “Onze uitdaging is dat we voor
het eind van het jaar met concrete aanwijzingen moeten komen. Anders gaan in Zaandam de
bassins de grond in. Wat er straks ligt zijn twee aansprekende praktijkprojecten met een dikke
onderzoeksagenda, waar mensen naar kunnen kijken, waar ze kennis over kunnen opdoen voor
hun eigen omgeving. De bedoeling is dat die agenda weer gedragen wordt door andere ken-
nisinstituten en financiers.” Aan vissen komt hij nog steeds niet toe. Wel zit hij in een groep van
enthousiaste amateur-biologen verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging en monitort hij in de zomer libellen. “Eens per maand loop ik met laarzen door het
water, met schepnet en verrekijker, vijftig meter oever af, en tel elke libelle en breng die op
naam. Daarna loop ik nog eens vijftig meter en tel alleen de grotere.”
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De victorie van Leusden
Interview 

Jan Adriaanse  
Groenstichting Rozendaal



De beheerder is er niet, anders had hij het zwembad nog even kunnen laten zien. Jan Adriaanse
gaat als voorzitter van de Groenstichting Rozendaal voorop in een wandeling door het groen van
een van de meest markante en geslaagde woonprojecten van het land: Park Rozendaal in
Leusden. In zijn kielzog loopt zijn zevenjarige zoon Maarten. Tussen het struikgewas is midden
in het zwembad de staande Engelse klok te zien die de stichting kocht ter ere van het 25-jarig
bestaan van het park in 1995. “Toch blij dat ik iets verderop woon,” verzucht hij, “want het kan
hier zomers knap lawaaierig zijn.” In zijn hand houdt hij een folder met de kop ‘voorjaarswan-
deling’. Er bestaat een vergelijkbare handleiding voor het najaar. Her en der staat bij de bomen
en planten de soortnaam aangegeven. Voor de ingang van het zwembad staat een jonge pla-
taan, we passeerden net twee moseiken en een robina die in Nederland wordt aangeduid als
acacia, maar volgens de gids is dat volkomen onterecht. De boom is een exoot en hoort niet in
Nederland thuis. Naast de plataan staat een stenen bak met zuurbes en cotoneaster. 

Willem Duys, Rinus Israel, Ard Schenk en Ada Kok waren er allen bij toen op 30 september bij
1970 de eerste vier modelwoningen feestelijk werden opgeleverd. Het werd de hoogste tijd, zo
betoogde Duys, dat er na vijfentwintig jaar een einde kwam aan het recht-toe-recht-aan bouwen.
Er moest, zo herhaalde hij het motto van projectontwikkelaar Eurowoningen, meer ruimte
komen voor de mensen om in te leven, ruimte waarin de mensen ‘mens’ zouden kunnen zijn. Hij
voorspelde dat men tien jaar later zou zeggen dat de victorie van een nieuw stedenbouwkundi-
ge stijl begonnen was in Leusden. Gedurende twee jaar zouden er in het ontluikende Leusden
1100 koopwoningen worden gebouwd met gemiddeld 157 vierkante meter grond per woning
terwijl de norm toen 75 vierkante meter was. Uiteindelijk werden er 476 woningen gerealiseerd. 

“Maarten, kom daar af.” De zoon zit in zijn klimfase en zal tijdens de route op alles klimmen dat
het park mede bijzonder maakt, zoals het doel op het trapveld, de ‘umpire’-stoel op de tennis-
baan, een enkele es en een basketbalpaal.  Zojuist zag hij een schuurtje. Adriaanse kwam hier in
1987 wonen en wist feitelijk niets over de ideologische achtergrond van de in een ‘stramien van
elkaar snijdende cirkels’ opgezette wijk. Een echt woonpark moest het worden, zo verwoordde
J. Poot, de oprichter en eerste directeur van Eurowoningen, het concept en dat is het ook gewor-
den. Met binnen elke cirkel een plein voor de gezelligheid en rust. De ontwikkelaar dokterde
met architect Henk Klunder en stedenbouwkundige Daan Zuiderbroek een systeem uit waarbij
een grote woningdichtheid toch samen kon gaan met veel groen. Ze pasten aaneengeschakel-
de gérende bouw toe – de voorkant van elke woning is iets smaller dan de achterkant –
waardoor een grote ruimtebesparing ontstond. Stegen waren niet nodig en voor het autoge-
bruik werd op de begane grond de garage bedacht. De woningen werden gestapeld, wonen
doet men op 1 of 2 hoog. De kopers konden hun eigen indeling kiezen, waardoor maar weinig
huizen van binnen identiek zijn. En alles werd volgens de toen laatste technieken kant-en-klaar
aangeleverd. De kozijnen zijn van aluminium en de wanden van beton. “Zeer stevig beton”, zegt
Adriaanse. Met een gewoon boortje gaat hij de wand niet meer te lijf wanneer hij iets wil ophang-
en. Het enige minpuntje is wellicht de bekleding van de buitenkant met grindplaten, al klagen
de bewoners daar nimmer over. 

Het meest unieke van het complex is dat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de voor-
zieningen zoals het zwembad, de tennisbaan en al het groen in de wijk door middel van de
Groenstichting Rozendaal. De stichting kent een dagelijks bestuur van vijf leden en een alge-
meen bestuur waarnaar alle twaalf pleinen een vertegenwoordiger afvaardigen. Adriaanse: “Het
is een vorm van zelfbestuur. Elk huis betaalt 23 euro per maand voor het onderhoud. Daar huren
we onder meer een hovenier voor in en toezichthouders in het zwembad.Door de  vertegen-
woordiging van elk plein in het bestuur blijft iedereen op de hoogte. Maar we hebben ook een
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eigen tv-kanaal, met teletekst en een eigen kabelzendmachtiging waardoor we zelf kunnen
besluiten welke kanalen we via de kabel doorgeven.” Zoals dat hoort zijn er voor alle werk-
zaamheden in het park natuurlijk aparte commissies benoemd. De animo voor de verkiezingen
en de pleinvergaderingen is overigens niet bijzonder groot. Als er van de 40 huishoudens op
een plein zes aanwezig zijn dan is het veel. 

Alles is verder vredig in Park Rozendaal. De bewoners lijken zich zelfs goed te houden aan de
verplichting in het contract om zoveel mogelijk dezelfde kleurstellingen te gebruiken. Dat is
maar goed ook, want Adriaanse moet erkennen dat hij weinig middelen heeft om overtreders
aan te pakken. Wensen zijn er ook, zoals een extra etage op de bestaande bouw maar dat lijkt
alleen mogelijk te zijn wanneer het wordt toegepast op alle huizen. 
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De ideologische magie is er een beetje af, suggereert Adriaanse,  maar toch moet hij onderken-
nen dat de bedenkers van toen zijn geslaagd in hun opzet. Hij stelt vast dat er een hechtere band
is tussen mensen in deze wijk dan tussen mensen die in de gewone recht-toe-recht-aan straten
wonen. “Ik ben van de buurt gaan houden. Er is saamhorigheid binnen de wijk, ook met andere
pleinen. Je hebt niet het idee dat je in een straat woont, je maakt per plein onderdeel uit van het
geheel. Dat geeft geborgenheid. Het valt ook op dat mensen hier lang blijven, sommigen zitten
hier al vanaf het begin. We merken nu zelfs dat kinderen die hier zijn opgegroeid in de jaren
zeventig, tachtig nu zelf een huis willen kopen in deze wijk. Met hun eigen kinderen. De reden
is duidelijk: ze hebben het hier als kind heel fijn gehad. En dat willen ze voor hun kinderen ook.
De faciliteiten maken het prettig. Het is autoluw, je schiet zo tussen de huizen door de lanen op.
Ze hebben overal vriendjes en kunnen zich de hele dag vermaken in een veilige en bosrijke
omgeving. En die hebben we uitgebreid beschreven in gidsjes die we zelf fabriceren.”
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transities nodig, want richten op de
langere termijn
Een langetermijnbenadering via  transities (voor energie, landbouw, verkeer en

vervoer, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen) wordt ondersteund. Wel

vraagt men zich af of  transities wel ‘politiek en beleidsmatig gemanaged’ kun-

nen worden zodanig dat de transities zich ook inderdaad kunnen voordoen. Is

de term transitie niet een modewoord, dat leidt  tot veel gepraat en weinig

actie? Veel hangt af van de kwaliteit van het poldermodel: hindernis of krachtig

uitvoeringsmiddel. Vrijwel alle deelnemers dringen aan op voldoende aan-

dacht voor het proces: “mede richting kunnen geven aan de duurzame ontwik-

keling van Nederland in haar internationale context [...] is een belangrijk per-

spectief.”65

Voor transities is het essentieel dat voorlopers experimenteren en van elkaar

leren. De overheid moet daarvoor ruimte bieden.66

integrale benadering is voorwaarde…
Het pleidooi voor meer samenhang in het beleid wordt breed ondersteund.

Tegelijkertijd is er scepsis of het de rijksoverheid wel zal lukken om die

samenhang aan te brengen. In het Platform Johannesburg is gepleit voor een

Raad voor Duurzame Ontwikkeling die ook een stimulerende rol zou moeten

vervullen bij het versterken van de samenhang binnen het rijksbeleid. Zo

werd er ook aangegeven dat er eigenlijk een Raad voor Consistent Beleid

nodig is!

Wat beleidsconsistentie gaat het niet zozeer om de doelstellingen van de

verschillende beleidsterreinen. Belangrijker is het werk te maken van de

gestroomlijnde inzet van (stimulerende) instrumenten en om regelgeving.

Nu zien burgers en bedrijven door de bomen het bos niet meer.

Sommigen wezen ook op de ‘wildgroei’ van kenniscentra. Die kenniscentra

zijn bedoeld als stimulans voor burgers en bedrijven om zich in te zetten voor

duurzame ontwikkeling, maar zijn vaak te klein om echt iets te kunnen doen

en werken verwarrend door de hoeveelheid. De kans dat men daar tussen

wal en schip belandt, vindt men groot.

> 2.4
hoe op weg naar een duurzame ontwikkeling?

In het algemeen kon de geschetste weg naar een

duurzame ontwikkeling op instemming rekenen.

Vooral groepen, die op een bredere wijze bezig zijn

en die niet dagelijks in staat zijn met de overheid te

overleggen, herkenden veel zaken die naar voren

kwamen. Door een aantal deelnemers is opgemerkt

dat het een goede zaak was dat er in de uiteindelijke

strategie niet alleen over problemen en doelen

wordt gesproken en dat de weg naar een duurzame

ontwikkeling misschien wel belangrijker is dan ‘het

doel op zich’.

Project gestart door ouders van
Marokkaanse jongeren in
Amsterdam die zich de kritiek
over het gedrag van hun

kinderen aantrok.  Jongeren wor-
den door deze ouders op straat
's avonds aangesproken op hun
gedrag. Het project is inmiddels

uitgebreid met een meer posi-
tieve insteek.
Financiering: Gemeentelijke Am-
sterdam 

Marokkaanse Buurtvaders /
En nu iets positiefs 22

020 614 6532 / 0651831892

50 N AT I O N A L E  S T R AT E G I E  V O O R  D U U R Z A M E  O N T W I K K E L I N G



…zoals ook continuïteit in beleid en
regelgeving…
Vooral lokale groeperingen lieten zich kritisch uit over de continuïteit van

beleid. Als voorbeeld wordt de stimuleringsregeling voor Lokale Agenda 21

genoemd. Net toen initiatieven van de grond kwamen, werd de subsi-

dieregeling gewijzigd, waardoor vele lokale groeperingen zich in de kou gezet

voelden en ‘opnieuw’ moesten beginnen67. Zo werd ook gewezen op het

grotestedenbeleid. Zal dit door een volgend kabinet worden voortgezet? De

beoogde samenvoeging van de vele financiële stromen is ook nog niet bereikt.

Het is geen probleem om de doelen, die er nu zijn in het beleid en die sectoraal

benoemd zijn, te handhaven. Het gaat er nu vooral om die doelen met elkaar

in verband te brengen in de uitvoering van het beleid en daarbij voldoende

ruimte te geven voor creatieve en niet voorziene oplossingen.68

“er is nu veel aandacht voor bio… als het budget-
beleid niet zo versnipperd was, dan had het aandeel
van bio in de zuivel al lang op 5% gezeten”. aldus
tiny sanders, directievoorzitter van campina.69

…en moed en durf
Zowel in het elektronisch debat als tijdens de provinciale bijeenkomsten werd

veel waarde gehecht aan de persoonlijke inzet van mensen op alle niveaus: de

initiatiefnemers, de politici, de ambtenaren en de leidinggevenden in bedrij-

ven. Het gaat om nieuwe wegen en om nieuwe werkwijzen. Daarvoor is moed

en durf nodig. Vaak wordt door anderen daarop denigrerend  gereageerd.

Elders kwam een ander woord steeds terug: passie.70

“hoe ingewikkeld is het probleem eigenlijk? om men-
sen mee te krijgen moeten de zaken helder ver-
woord worden en moeten de problemen begrijpelijk
zijn. er wordt aangegeven dat problemen vaak
door de overheid en de politiek veel ingewikkelder
worden gemaakt dan ze zijn. dat vereist : 

lef om met een open agenda het gesprek aan te
gaan; competenties van burgers benutten; signale-
ren van kwaliteit in het debat; verbreden van de
inhoud (van milieu naar duurzaamheid bijvoor-
beeld); tijd voor verdiepen en uitwerken; veran-
kering en legitimatie door de lokale politiek.”71

burger betrekken, consumentenmacht
versterken
Gepleit is om de consumentenmacht te versterken. Het ongeorganiseerd zijn

van de consument is een handicap daarbij. Tegelijkertijd wordt er op dit terrein

niet veel verwacht van het polderoverleg. Begonnen kan worden de

‘vraagkracht’ van vooroplopende consumenten te versterken door (het recht

op) informatievoorziening en het versterken van het kritisch vermogen van

burgers. Het belang van de aanbieders is (immers) niet primair het leveren van

duurzame goederen, consumentenmacht kan daarin verandering brengen.72

Want “de consument koopt merken en niet - steeds maar nieuwe -

keurmerken. De marketing en communicatie van duurzame producten zal ver-

beterd moeten worden.”73

Het zou goed zijn als duurzame leefstijlen meer trendy worden (gemaakt). Met

verwijzing naar het gebruik van groene stroom, telewerken en de commissie

dagindeling wordt voorgesteld gebruik te maken van trends in (de onder-

stroom van) de samenleving. Stimuleren kan via marketingconcepten richting

rijstijlen in het verkeer en andere onderwerpen.74

Dr. H. Wijffels stelde75 dat duurzame ontwikkeling pas dan echt vorm zal krij-

gen als de burger volwaardig mee kan doen. Uit het onderwijsveld en enkele

NGO’s werden vergelijkbare conclusies getrokken. Duurzame ontwikkeling

heeft te maken met een volgende stap in de beschaving en het bewustzijn van

mensen en is daarmee de uitdaging voor de 21e eeuw.76

In diverse discussies werd niet alleen gesproken over de betrokkenheid van de

burger, maar ook over de verantwoordelijkheid van de burger: “het elkaar

aanspreken op wangedrag moet weer zijn intreden doen”77.

23
0475 478644

Voorbeeldproject
Duurzaam en
Energiezuinig bouwen

Bouw van meest energie zuinige
gebouw van Nederland. Vanuit
een duurzame gedachte is een
plan opgesteld waarin economi-

sche, ecologische en menselijke
aspecten goed samen zouden
komen. Uiteindelijk heeft deze
gedachte geresulteerd in de

bouw van een complex met
daarin woningen, een bibliotheek
en kantoorruimte.
Financiering: Rabobank
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wel onderscheiden, niet stigmatiseren!
We zijn allemaal burgers van dit land dus waarom zouden we nog spreken

over ‘minderheden’ en ‘allochtonen’?81 Zodra mensen zich in Nederland

hebben gevestigd, willen zij ‘erbij horen’ en niet telkens in hun hoedanigheid

als ‘allochtoon’ worden aangesproken. Dat binding met de landen van

herkomst zou leiden tot inzet voor een duurzame ontwikkeling in die landen,

werd niet onderschreven. Wel zouden ook deze bevolkingsgroepen zich

willen inzetten voor een duurzame ontwikkeling in Nederland, maar worden

zij tot nu toe daarop nauwelijks aangesproken. Belangrijk voor een duurzame

integratie in de Nederlandse samenleving is het voelen van zekerheid dat

men ‘erbij hoort’ en als volwaardige burger wordt aangesproken. De inbur-

geringtrajecten zouden met meer maatwerk ook daarop toegesneden

moeten worden. Kernwoorden zijn (dan) emancipatie en participatie in de

maatschappij.

Die emancipatie vindt nu te veel vanuit ‘westers’ perspectief plaats.82 Er zou

ruimte moeten worden gezocht voor meer vormen waarop de gelijk-

waardigheid van mannen en vrouwen gestalte gegeven zou kunnen worden. 

autochtone vrouwen kunnen ook wat leren van,
bijvoorbeeld van de wijze waarop surinaamse en
antilliaanse moeders erin slagen werk en zorg te
combineren. onderzoek wijst uit dat surinaamse en
antilliaanse vrouwen een hogere participatie op de
arbeidsmarkt hebben dan witte vrouwen. kennelijk
organiseren ze hun gezinsleven en het werk bui-
tenshuis op een andere manier.83

lokaal is te overzien en trekt mensen aan
De betrokkenheid van mensen bij duurzame ontwikkeling wordt bevorderd

door lokale activiteiten. Door lokaal te beginnen en een organisatie te

ontwikkelen kan ‘de wereld dichterbij’ gebracht worden en worden grote

beleidsthema’s tot leven gewekt.

lokale strategieën voor duurzame ontwikkeling 
de werkgroep lokale agenda 2178 pleit op basis voor
het doen opzetten van lokale strategieën voor
duurzame ontwikkeling; de lokale overheden zou-
den daarbij in staat gesteld moeten worden om in
samenspraak met maatschappelijke organisaties,
burgers en bedrijfsleven de nationale en interna-
tionale aspecten van duurzame ontwikkeling te
vertalen naar het lokale niveau.

houd zaken herkenbaar en inzichtelijk
Zorg dat zaken herkenbaar blijven als het om duurzame ontwikkeling en de

burger gaat. Denk bijvoorbeeld aan de ‘regulerende energie belasting’. De

vraag is of die voldoende herkenbaar is en of iedereen weet waarom die er is

en wat er met de opbrengsten daarvan gebeurt. Een dergelijke aanpak

prikkelt mensen ook om zuiniger om te gaan met (in dit geval) energie.79

verrekening van gezondheidsschade door het ver-
keer de vereniging penn80 heeft samen met de fiet-
sersbond het voorstel gedaan om uitgaande van
berekening van de gezondheidsschade door het
verkeer, een kilometer-heffing van ongeveer 2 euro-
cent in te stellen waarmee de fondsen van de zorg-
verzekeraars kunnen worden versterkt.

Duurzame school de
Sokkerwei

Bij de nieuwbouw van de school

de Sokkerwei is besloten duur-

zaam te bouwen. Duurzaamheid

zal op tal van manier worden

gerealiseerd. Door onder andere

hergebruikte materialen maar

ook door optimale benutting van

natuurlijke processen.

Financiering: subsidies 24
0251-651554 
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soms lijkt één aandachtspunt de
andere in de weg te staan…
Voorkom eenzijdige benaderingen. Sommige vraagstukken kennen een te

eenzijdige benadering, ‘zonder dat er echt over doorgedacht is’. Zo lijkt het

erop dat veiligheid 100% gegarandeerd kan worden, dat ziektes voorkomen

kunnen worden als de voedselveiligheid volledig wordt aangepakt en dat een

einde van gedogen het einde van veel criminele en ontoelaatbare activiteiten

zal zijn.84 Het leidt tot nieuwe teleurstellingen in de overheid en in de politiek.

Andere aspecten worden daardoor niet behandeld. Een duurzame aanpak,

waarin juist alle relevante aspecten een plaats moeten krijgen, wordt zo in de

weg gestaan.

…en de institutionele verantwoor-
delijkheid ontbreekt te vaak 
Geconstateerd wordt dat eigenlijk niemand verantwoordelijk lijkt te zijn voor

duurzame ontwikkeling. Dat geldt bij de overheid, bij organisaties en ook bij

het bedrijfsleven.85 De overheid kan hierbij een belangrijke rol spelen door

iemand aan te wijzen, die verantwoordelijk is voor duurzame ontwikkeling, het

proces van duurzame ontwikkeling aan te jagen en partijen bijeen te brengen.86

formuleer beleidsproblemen
ruimer dan nu
Vanuit een aantal groepen en personen zijn concrete beleidsvoorstellen

gekomen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat het vooral om een

ruimere definitie gaat van de beleidsterreinen door bepaalde beleidsterreinen

met elkaar te vervlechten. De beleidsterreinen zouden te veel bepaald worden

door de indelingen van ministeriële verantwoordelijkheden.

combinatie van ontwikkelingssamenwerking, vluch-
telingenproblematiek en ‘fair trade’.87 voorgesteld
wordt om (uitgeprocedeerde) vluchtelingen in
nederland in het kader van ontwikkelingssamen-
werking te scholen op zodanige wijze dat zij zich in
het land van herkomst (of in andere landen)
kunnen inzetten voor het opzetten van eerlijke
handelsstromen (waar multinationals een rol in
kunnen spelen). beargumenteerd wordt dat ont-
wikkelingssamenwerking niet alleen in het buiten-
land hoeft plaats te vinden, omdat zich in neder-
land sterk gemotiveerde mensen bevinden die een
toekomst willen opbouwen, waar nog onvoldoen-
de gebruik van wordt gemaakt. deze aanpak vergt
een samenwerking tussen ontwikkelingssamen-

werking, onderwijsinstellingen, bedrijven die wil-
len investeren in ‘fair trade’ en overheden hier en
daar. het zou een vernieuwende aanpak kunnen zijn
waarmee de vluchtelingen niet als probleem maar
als kans voor duurzame ontwikkeling worden
beschouwd.

pluk het laaghangend fruit 
Vaak liggen eenvoudige technische oplossingen voor het oprapen. De belem-

meringen zitten bij zaken als het eigendom, organisatorische arrangementen

en risico’s. Men pleit ervoor om die oplossingen versneld in te zetten door het

(laten) wegnemen van die belemmeringen of  een speciale deal te maken.

25
0596 633297

CV systemen; waterzijdig
inregelen moet

Project ter besparing van energie
bij moderne cv installaties mid-
dels een oude techniek namelijk
waterzijdig inregelen. Het onder-

werp staat inmiddels op de poli-
tieke agenda. Ook steeds meer
installateurs bieden waterzijdig
inregelen als onderdeel van hun

dienstenpakket aan.
Financiering: Privé initiatief
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een sprookje
> Twee kikkers zwemmen in een kan met melk. Eén kikker is zeer

actief en beweegt de melk zo hard dat die tot boter wordt. Het

vervult de kikker met trots, maar hij is niet gelukkig: hij wil meer

en een grotere omgeving. De andere kikker peuzelt van de boter

en waarschuwt de actieve kikker: “pas op hoor, je wordt wel erg

groot en dik.” De  eerste kikker antwoordt: “Heb je nooit van TINA

gehoord?” Nee, zei de andere kikker, wie mag dat dan wel zijn?

De eerste antwoordde dat het niet om iemand gaat maar om

‘there is no alternative’. Hij ging door: “ik moet wel blijven

groeien, ik wil een koe worden.” Dat kon niet want dat is zelfverni-

etiging, vond de andere kikker. De actieve kikker herhaalde dat er

geen alternatief was en spatte vervolgens uit elkaar. 

vreemde ogen…
Dit sprookje vertelden vijf buitenlandse onderzoekers88 elkaar tijdens hun vele

reizen door Nederland. Zij  hebben begin 2002 bijna twee maanden de tijd en

ruimte gekregen om, onder andere aan de hand van de NSDO, een studie te

maken naar duurzame ontwikkeling in Nederland.89 Ruim 20 workshops, bijna

honderd interviews en vele excursies met een brede deelname vanuit over-

heid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, boeren, migranten, asiel-

zoekers, wetenschappers en veel anderen leverden een interessante analyse

van onze samenleving en haar dilemma’s. Enkele bevindingen.

technische landbouw
Nederland heeft de meest productieve landbouw van de wereld waaronder de

‘science fiction’ van de moderne veehouderij. Dat is alleen mogelijk met

enorme kunstgrepen en import van voedingsstoffen. Het toekomstbeeld van

deze landbouw: technische systemen waarin dieren en planten in

grootschalige bedrijven, torenflats van productiviteit, dicht bij de haven in

Rotterdam, worden opgekweekt voor de handel. De ‘boer’ op het land kan

zich richten op ‘ecotoerisme’ en ‘natuurbeheer’. Gewezen wordt op de inter-

nationale gevolgen van deze benadering, de gevolgen voor het welzijn van

dieren maar vooral op de fundamentele verandering in de rol van de agrariër.

De dominante lijn van schaalvergroting en technologisering van de landbouw

is zorgwekkend voor zowel de duurzaamheid in Nederland als op wereld-

schaal.

kiezen of…
Welke keuze willen de Nederlanders maken? Kiezen voor economie en de

competitie om in die economie te groeien ten koste van alles óf kiezen voor het

zoeken van een evenwicht, gebaseerd op de wetten van de natuur met respect

voor het leven? Structurele verandering in het landbouwsysteem is nodig als

we de negatieve effecten, zoals vermesting, verdroging en verzuring werkelijk

willen aanpakken. De vervuiling tast niet alleen het natuurlijke milieu aan. Het

is een directe bedreiging voor de volksgezondheid doordat restanten van pes-

ticiden en andere stoffen een weg vinden naar het voedsel. De grens lijkt nog

lang niet in zicht. Genetisch gemanipuleerde gewassen en voedsel vinden

langzaam een weg in het Nederlandse systeem. Afgevraagd wordt of het bij

deze vorm van landbouw en voedselvoorziening nog wel gaat om de ‘needs’

van de huidige generatie. Of gaat het gewoon om keiharde valuta, economis-

che groei en dominantie in de markt, ten koste van gezondheid en natuur,

zowel in als buiten Nederland.

> 2.5
tina en de melk

Vijf buitenlandse onderzoekers hebben de Neder-

landse gedachten, het beleid en de activiteiten in het

kader van duurzame ontwikkeling tegen het licht

gehouden. Dit hoofdstuk is een samenvatting van

hun bevindingen.

Stad van de Zon Project van de Gemeente Heer-
hugowaard voor de bouw van een
duurzame wijk. Het is de bedoel-
ing dat de wijk emissie neutraal

wordt. Het plan heeft de aandacht
van meerdere landen uit Europa
getrokken, er bestaat belangstelling
voor de ervaringen opgedaan in

Heerhugowaard.
Financiering: Gemeente Heerhugo-
waard, Provincie Noord Holland,
Ministerie EZ
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stad nederland
Het niveau van verstedelijking maakte enorme indruk. En het lijkt of de grote

uitdagingen van de urbanisatie (afval, watervervuiling, werkgelegenheid,

behuizing en transport) op praktische wijze zijn opgelost. Echter, het stedelijke

wordt minder stad, de groene ruimte verliest haar groene kleur terwijl ineffi-

ciënt met waardevolle ruimte wordt omgegaan. Er zijn grote spanningen

tussen bebouwing en groen. Een tweede uitdaging wordt gezien in de toene-

mende gettovorming waar grote groepen uitgesloten raken van de mainstream

economie. Kwetsbare gebieden die weinig profiteren van economische groei.

Tweedeling, ook in de vraag naar hoogopgeleide mensen en de positie van

lager geschoolden, creëert enorme problemen. De kleinere dorpen urbanis-

eren. Wat betekent dit voor de identiteit van Nederland? Ook wordt gewezen

op een onevenwichtigheid in discussies over duurzaamheid. Grootschalige

thema’s, zoals klimaatverandering en het uitsterven van dieren domineren het

debat. Maar er zijn ook andere schalen die van even groot belang zijn.

Gewezen wordt op het dilemma van economische groei. Als globalisering een

model van winnaars en verliezers is, wie zijn dan die verliezers, waar wonen ze,

wat is hun identiteit. 

consumentisme en armoede
Waar je ook gaat: Nederlanders laten je zien, door hun consumentisme, hoe

rijk het land is.  Ook in officiële documenten (zoals van de NSDO staat dat

Nederland niet een armoedesituatie kent, zoals wordt bedoeld in Agenda 21.

Er is wel een probleem in tweedeling. Het verschil tussen arm en rijk is de

afgelopen tien jaar gegroeid. Het lijkt of Nederland geen armoedeprobleem

kent, terwijl er vele armen zijn. Nederlanders willen niet graag direct bij dit

vraagstuk betrokken zijn. De Nederlander koopt het liever af, ook internation-

aal. “Als de verschillen in een samenleving geen aandacht krijgen, dan is er de

neiging op tolerantie voor die verschillen te ontwikkelen om er vervolgens

niets mee te doen.” Armoede wordt door Nederlanders vooral geassocieerd

met migranten, asielzoekers en andere minderheden. Nederland heeft moeite

met haar veelkleurige samenleving. Het is opvallend dat voor Nederlanders de

term ‘integratie’  betekent dat de migranten moeten leren leven in Nederland.

Maar wat leren de Nederlanders van de migranten? Nederlanders kennen een

subtiele vorm van racisme en ontkennen de ernst van het armoedevraagstuk in

het eigen land. 

ongelovig?
De christelijke waarden, die in Nederland en Europa domineren, staan vaak

diametraal tegenover de boeddhistische. De antropocentrische religie legit-

imeert en stimuleert de uitbuiting van de natuur. In de Nederlandse traditie

staat de natuur ten dienste van de mens. Dat sluit misschien goed aan bij de

strijd tegen het water en het immense vertrouwen dat de Nederlander heeft

in de techniek. De boeddhistische traditie is juist ecocentrisch: ‘alle dieren

zijn gelijk’. De rol van religie in de individualiserende en consumerende

Nederlandse samenleving raakt snel op de achtergrond. Het individu en het

consumentisme lijken de rol van de religie zelfs over te nemen. Waarom zijn

de Nederlanders dan zo gericht op het beschermen van de natuur? Met bijna

een miljoen leden moet Natuurmonumenten toch ook een spirituele of

religieuze basis hebben. Maar als het gaat over het belang van de natuur

wordt verwezen naar getallen en het belang van ecotoerisme. Dat geldt ook

voor het NSDO-document, dat de mantra van economische groei predikt,

zorgen uit over sociale cohesie in een multiculturele en verouderende

samenleving en de druk op het milieu wil verminderen. De economische

groei en het individualisme lijken samen te gaan, maar in een groei-economie

is geen ruimte voor een gesloten samenleving. Hoe moet het dan met spir-

ituele behoeften van Nederlanders? Hebben ze überhaupt die behoeften?

Gedacht wordt van wel, maar techniek scheidt mensen. Het wordt een

‘machine interface culture’. “Dat past bij de westers kapitalistische en de

individualistische levensstijl, waarin privacy de norm vormt. Wensen en zor-

gen worden niet meer gedeeld en het belangrijkste (geluk) komt onder con-

stante druk.”
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030 230 6370

Heel de buurt Project om de problemen in
achterstandswijken aan te pak-
ken. Er is een gestructureerde

aanpak ontwikkeld waarbij buurt-
bewoners, maatschappelijke orga-
nisaties, overheden en bedrijfs-

leven de handen ineen hebben
geslagen.
Financiering: Ministerie van VWS
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> 2.6
conclusies

a Er is een noodzaak om duurzame ontwikkeling verder te krijgen dan waar

het nu is. Uit de Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid blijkt echter

geen ‘sense of urgency’: het is te veel een abstracte samenvatting van

bestaand beleid en wekt de indruk dat met kleine bijsturingen duurzame

ontwikkeling bereikt kan worden terwijl duidelijkere keuzes noodzakelijk

zijn.

b Samenhang (tussen de economische, sociaal-culturele en ecologische

dimensies) is het sleutelwoord bij het afwegingskader.  Dit is echter niet

terug te vinden in de Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid zelf.  

c De gekozen thema’s zijn relevant, maar men mist een rode draad in de

vorm van een doorsnijdend en probleemoplossend concept als duurzaam

produceren/consumeren.

d De streefbeelden zijn te weinig ambitieus en de beleidsuitdagingen ver-

hullen de noodzakelijke strategische keuzes. Hierdoor is het toekomst-

perspectief onvoldoende richtinggevend.

e Het internationale perspectief komt te weinig uit de verf.

f Het afwegingskader wordt gezien als een stap in de goede richting.  

g De doelstellingen zijn geformuleerd op basis van haalbaarheid en een

korte termijn. Dit  ontneemt het zicht op wat echt nodig is en is ongeloof-

waardig of niet inspirerend  (bijvoorbeeld 10% biologische landbouw in

2010, terwijl men er bij burgers en boeren allang van overtuigd is dat de

gehele landbouw moet worden verduurzaamd).

h De nadruk ligt te veel op de economische benadering en het economisch

haalbare.  

i Burgers willen niet op basis van één of enkele aspecten (sekse, geboorte-

land, leeftijd, consument) benaderd worden maar als een totaal persoon.

Beleid dient hier expliciet rekening mee te houden.

j Een gender-benadering brengt meer evenwicht en samenhang door gelij-

ke en gelijktijdige aandacht aan de masculiene aspecten (jacht op econo-

misch nut en technologische oplossingen) als aan de feminiene aspecten

(zorg voor de sociaal-culturele waarden en zorg voor het milieu en de

natuur) te geven.

Dat een Nationale Strategie voor Duurzame Ontwik-

keling een goed instrument kan zijn om daadwerke-

lijk duurzame ontwikkeling te realiseren lijkt voor

eenieder helder. Vanuit de ‘maatschappij’ is er echter

ook de nodige kritiek geuit op de Verkenning van het

Rijksoverheidsbeleid. De voornaamste conclusies uit

de reacties zijn:

Wereldsmaken Project ter bevordering van de
culturele uitwisseling. Project
was een van de top programma’s
van Rotterdam 2001, Culturele
Hoofdstad van Europa. Het project

was erop gericht om onderwer-
pen zoals verantwoorde voeding
en duurzame voedselproductie te
behandelen. Het project richtte
zich ook op werkvoorziening.

Financiering: Fondsen, Gemeente,
Maatschappelijke deelnemers en
anderen. 28

www.wereldsmaken.nl  
010 402 2001
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k De scepsis naar de rijksoverheid is groot. Van de rijksoverheid wordt geen

blauwdruk van duurzame ontwikkeling verwacht, maar een actieve en

eenduidige rol in het faciliteren en stimuleren van het proces. 

l Van de rijksoverheid wordt verwacht dat men minder bezig is met het

vastleggen in regels en meer met het geven van ruimte aan gewenste ont-

wikkelingen. De exacte uitvoering kan aan andere overheden dan wel aan

andere maatschappelijke groepen worden overgelaten. Voorwaarde is dat

een duidelijker rolverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en burgers

wordt afgesproken.

m Van de rijksoverheid wordt ook verwacht dat het de ‘verschillende werel-

den’ meer bijeenbrengt door het debat te stimuleren en ‘onverwachte ont-

moetingen’ te stimuleren om zo mede bestaande belangen in te kaderen

in plaats van te bevestigen.
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033 464 3444

Jongerenactie
Zip your Lip

Onder het motto ‘zet je tanden in
de nood van anderen’ worden jon-
geren opgeroepen om 24 uur niet
te eten en daar sponsors voor te
zoeken. Met de opbrengst worden

projecten van World Vision geor-
ganiseerd. In 2001 gaat naar twee
onderwijs - en een voedsel project
in India, Zimbabwe en De Hoorn
van Afrika.

Jaarlijks doen zo’n 14.000 jon-
geren uit Nederland mee.
Financiering: Fondsenwerving bij
bedrijven, overheden en partic-
ulieren
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De nieuwe lijn
Interview 

Nico Roozen 
Kuyichi Jeans



Het zal een openbaring zijn voor de jeugdige kopers van het nieuwe hippe modemerk Kuyichi
Jeans dat ze daartoe gebracht worden door een theoloog die zeker weet dat de Beverwijkse
Kweekschoolopstand het eerste studentenprotest van Nederland was. Nico Roozen zag als
middelbare scholier vanuit een nabijgelegen schoolgebouw hoe de studenten ‘met grof geweld
aan hun haren van de trappen werden gesleept’. “Dat beeld zal me altijd bijblijven”, schrijft
Roozen in het boek Fair Trade. “De studentenopstand was het begin van mijn politieke bewust-
wording.” En zaaide de kiem voor de innoverende initiatieven die hij later zou ondernemen als
campagnemedewerker en tegenwoordig directeur van de interkerkelijke ontwikkelingsorgani-
satie Solidaridad: het Max Havelaar-keurmerk, de Oké Bananen en meer recentelijk Kuyichi
Jeans. Dat deed hij overigens allemaal samen met de in Zuid-Mexico gevestigde priester Frans
van der Hoff met wie hij in het boek terugkijkt op de wording van deze projecten.
In het magazijn van het jeansmerk in Haarlem trekt Roozen de ene spijkerbroek na de andere uit
de dozen om als een volleerde jeanskenner te wijzen op de vele wassingen die de broeken kun-
nen ondergaan. Het meest reguliere model, de K 5 sluit om zijn heupen. Geen detail ontgaat
hem: stiksel, knopen, model, soepelheid en een klein maar sprekend logo op de achterzak. En
zie, een vijfde pocket aan de binnenkant. Verderop liggen shirts, hemdjes en truitjes met namen
als Miami Vice, Silly Putti, Sweet Pink en Mash Green. Het is nu rustig, de najaarscollectie is net
de deur uit. 

Tien jaar na de start van Max Havelaar ging hij met Van der Hoff terug naar de koffieboeren van
de Uciri coöperatie in Mexico om de hele ontwikkeling te evalueren. Roozen: “We waren het
snel eens dat alles bereikt was wat we konden bereiken. De coöperatie bestaat inmiddels uit 53
indiaanse gemeenschappen met 3000 koffieboeren die in een democratische en bedrijfsmatige
structuur samenwerken. De overgang naar biologische teeltwijze is voltooid, de opbrengst per
struik is opgelopen van 1,5 kilo naar 3,5 kilo, de koffie is een gewaardeerde smaakmaker in de
melanges en het jaarinkomen van de gemiddelde boer is in vergelijking met 1982 toegenomen
van 210 dollar naar 730 dollar. Menig dorpsbewoner kan zich eens per week een stuk vlees ver-
oorloven.” Er was maar een probleem: de kinderen in het dorp hadden onvoldoende werk.
Tijdens de koffieoogst was het weliswaar alle hens aan dek, maar de rest van het jaar is het
rustig. Dus trokken ze weg naar onder meer de grote assemblagefabrieken in de belastingvrije
zones. “We zijn daarop in conclaaf gegaan en kwamen met name op initiatief van de vrouwen
op het idee om vanuit de coöperatie kledingateliers op te zetten. Er was onder de bevolking al
enige ervaring met het vervaardigen van textiel. Ze zouden in dat atelier kleding voor de lokale
markt kunnen maken en dat mogelijk combineren met productie voor de internationale markt.
Het moest natuurlijk kleding zijn van biologische katoen. De vraag aan Solidaridad was of we
voor exportorders konden zorgen tegen rechtvaardige condities.”

“We hebben geprobeerd om bij de bestaande merken binnen te komen”, zegt hij nu in een van
de showrooms van Kuyichi waar de winkeliers ontvangen worden. “Maar ze willen er niet aan.
Ik zou de dag prijzen dat het zou kunnen. De grote sterke merken waar je graag een ‘fair trade’-
concept voor kleding mee zou willen opzetten, die hebben het niet nodig. Dat zijn de groeiers.
De formules die wegzakken willen misschien wel, maar daar wil je het niet mee doen want die
bewijzen zich niet in de markt.” Hij werd niettemin hartelijk ontvangen bij Levi’s, Diesel, G-star
en vele anderen. Overal kreeg Roozen hetzelfde welgemeende advies dat de basis is gaan vor-
men voor wat hij nu beschouwd als een nieuwe fase in de marketing van duurzame concepten.
“Ga geen Max Havelaar-formule ontwikkelen, zet niet in op een milieuvriendelijk sociaal verant-
woorde spijkerbroek. Niemand wil een softie zijn die met zijn goede fatsoen te koop loopt.
Consumenten waarderen het als bedrijven denken aan de sociale en ecologische waarden maar
het is in de mode amper een doorslaggevend aankoopmotief. Die markt is te klein om een
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modelijn op af te stemmen. Kijk naar Max Havelaar, dat maar 3% van de Nederlandse koffie-
markt beheerst. De inzet moet zijn dat je een hoogwaardig kwalitatief concept neerzet zodat je
kunt profiteren van de meerwaardetoevoeging van het merk. G-star en Diesel kunnen twee keer
zoveel vragen voor een broek als een B-merk. Dat is alleen maar omdat ze een sterk merkbeeld
hebben. Maar merkidentiteit kost geld. Daarvoor doen merken geweldige inspanningen in mar-
keting, reclame en sponsoring. Het scheve is dat ze geen reële productieprijzen betalen. Al die
merken betalen productieprijzen die met uitbuiting en milieudestructie te maken hebben.”

Uiteindelijk zagen Roozen cum suis het als enige mogelijkheid om zelf een concept binnen
mode te ontwikkelen. Maar dan waren er flink wat hobbels te nemen zoals de vraag wat een ‘fair
price’ zou zijn. De reguliere merken betalen de naaiateliers 80-95 dollarcent per broek en kopen
de katoen in voor gemiddeld $ 84 per baal. Solidaridad vond in de Cañetevallei in Peru een coö-
peratie die de hoogwaardige biologische katoen kon gaan leveren en naast het atelier in Mexico
ook coöperatieve ateliers in Brazilië en Guatemala die op termijn technisch in staat moesten wor-
den geacht de verlangde topkwaliteit te leveren. Er rolde een prijs uit van $ 2,50 dollar voor
CMT (cutting, making, trimming) per broek, oplopend naar $ 3,75 afhankelijk van de snelheid
waarmee de broeken gemaakt kunnen worden. Voor de hoogwaardige biologische katoen zou
het nieuwe merk 20% boven de wereldmarktprijs gaan betalen, maar mede om de conversie
naar een biologische teelt een stimulans te geven is de prijs voorlopig $ 115. 

“Het is een geweldig experiment geworden waar we drie jaar over gedaan hebben. Niemand
geloofde er in het begin in en ik heb zelf ook momenten van vertwijfeling gekend. Het zou het
eerste fair trade-concept in de mode worden dat als formule hoogwaardig en trendy heeft. En
dat moet ook, want er zijn maar twee manieren om de hogere kosten terug te verdienen: of de
klant betaalt meer voor de broek omdat deze zo sociaal verantwoord en milieuvriendelijk is.
Maar daarvan hadden we vastgesteld dat dat niet verkoopt. Of je gaat in het hogere segment zit-
ten, bouwt een merk op waardoor je meerwaarde toevoegt en een hogere prijs kunt vragen voor
de broek. Voorwaarde is dan dat het een modieus concept moet zijn, afgestemd op twintigers.
De ouderen volgen vanzelf als hun tieners alleen nog maar Kuyichi willen dragen.”

Verrassend genoeg was de belangstelling van topontwerpers om mee te gaan in dit avontuur
groot. Want terwijl Roozen overdag aan de vergadertafel bij enkele topmerken geen potten kon
breken kreeg hij ’s avonds van ontwerpers van dezelfde merken telefoontjes dat ze graag voor
het nieuwe merk wilden gaan werken. Enkele van hen zitten nu in de strakwitte ruimte op de
eerste verdieping waar ze werken aan de collectie voor de zomer van 2003. Voor de financiering
werd passend bij het experiment een unieke constructie bedacht. Naast de in duurzame initia-
tieven gespecialiseerde Triodosbank en de Participatiemaatschappij Stimulans, een initiatief van
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enkele congregaties van religieuzen, nemen ook de drie betrokken coöperaties gezamenlijk
voor een derde deel in het bedrijf met kapitaal dat is ingebracht door het ministerie van Buiten-
landse Zaken. Over de naam waren ze het snel eens: Kuyichi,  god van de regenboog. Het ver-
haal gaat dat deze god ooit haar kleuren aan de regenboog onttrok en pas weer teruggaf toen er
weer rechtvaardigheid heerste. Sindsdien lopen de mensen in de Andes in felgekleurde kleuren.

De grote uitdaging voor Kuyichi is nu een merkidentiteit op te bouwen die de hoge prijzen voor
zijn producten rechtvaardigt. Kuyichi kan daarbij niet wedijveren met de reclame-inspanningen
van directe concurrenten. “Per eenheid product besteden we 75% minder aan marketing dan de
A-merken. Wat we proberen is via vrije publiciteit naamsbekendheid te krijgen die anders veel
geld kost. En dat lukt mede omdat er een bredere onderstroom in het bedrijfsleven is die belang-
stelling heeft voor duurzaamheidconcepten. Wij hoeven ons bijvoorbeeld niet in te kopen bij de
winkels, waar anderen soms 100.000 euro op tafel moeten leggen om in het schap te komen.
We hangen nu in dertig van de betere jeanswinkels en eind van dit jaar moeten dat er 70 zijn.
Inclusief de Bijenkorf en daar slagen maar weinig merken in binnen een jaar.” 

Het sterkt hem in de mening dat op duurzame wijze geproduceerde producten alleen een kans
van slagen hebben wanneer ze dat koppelen aan een hoge functionele kwaliteit. “Vergelijk het
maar met de Body Shop. Dat wordt de trend.” Met lede ogen ziet hij echter dat ontwikkelings-
organisaties op dit terrein weinig initiatieven ondernemen. “Ik constateer een gebrek aan ambi-
tie in de sector. We gaan nergens meer voor. We zijn fondsenwervers en projectboeren gewor-
den. Er is geen maatschappelijke ambitie om dit soort innoverende projecten te ontwikkelen.”
Het keurmerk Max Havelaar kreeg hij evenmin mee met deze lijn. Teleurgesteld stapte hij om
die reden uit het bestuur. Zijn stelling is dat het biologische keurmerk momenteel het grootste
groeipotentieel heeft en dat het beter is om sociale waarden binnen bijvoorbeeld het EKO-
keurmerk opgenomen te krijgen. “Kuyichi is gecertificeerd voor SIA 8000. In het jaarverslag
geven we een verantwoording voor onze aanpak, maar in de communicatie met de klanten krijgt
dat geen prominente plaats. Ahold, Coöp en Carrefour zijn allemaal bezig met concepten voor
duurzame ontwikkeling. Ze willen private labels ontwikkelen en zo de identiteit krijgen van een
bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dat betekent dat AH de huismerken een
fatsoensnorm mee wil geven. Dat is de ontwikkeling. We praten nu met die partijen om dit soort
invullingen vorm te geven. Ze willen zelf de credits van de inspanning die ze verrichten. Het
nadeel van Max Havelaar is dat de credits naar Max gaan. Dat werkt niet meer.”
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Op zoek  
Interview

Piet Sprengers
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)



“Biologen waren in de jaren tachtig nogal gefixeerd op onderwijs, maar ik liep daar niet warm
voor. Ik ben en was iemand die erg op doe-dingen gericht was. Wat ik zag gebeuren was dat
mijn boekenkast groter werd maar dat er op straat niets veranderde. Ik had een grote behoefte
om in de grotemensenwereld te treden. Er zat voor mij toen een soort Chinese muur tussen de
wereld van de ideologen aan de ene kant en die van de grote mensen aan de andere kant. Die
grote mensen gingen gewoon verder met wat ze altijd al deden, autorijden, parkeergarages
bouwen, de werkgelegenheid voorop stellen en het milieu er ver achteraan laten hobbelen. En
daar stond je dan met je milieu-idealen. Mij werd toen duidelijk dat als je niet snel een verbin-
ding zou leggen met de grotemensenwereld, je gedoemd zou zijn om kamergeleerde te blijven.
Mooi dat die er zijn, maar niet voor mij.

Met medestudenten richtte ik in Nijmegen een kerngroep  van Milieudefensie op, herintrodu-
ceerden we de schillenboer en organiseerden we manifestaties als energiebesparingdagen.
Vervolgens ging ik als gewetensbezwaarde aan de slag bij het Landelijk Milieu Overleg en
belandde twee jaar later als projectleider bij het Centrum voor Energiebesparing (CE) in Delft.
De bioloog in mij beperkte zich tot mijn achtertuin.

Gaandeweg stuitte ik vanuit mijn werk binnen CE op een witte plek in de duurzame wereld:
kapitaal. Alles wat met geld te maken had was geen item, omdat het ver weg stond van de
milieumensen, ze konden zich geen voorstelling maken van hoe het ook op dat front beter zou
kunnen. Triodos en ASN waren er toen wel, maar het idee overheerste dat je niets kon met het
grootkapitaal. Dat is zo’n harde commerciële wereld, werd gezegd, daar gaat het alleen om de
poen. Niemand vond geld vies als het op hun bankrekening stond maar voor het overige kon je
er maar beter ver van af blijven. Er leefde een vrij beperkt idee van het functioneren van de kapi-
taalmarkt en men had geen idee van waar te beginnen. 

Ik ben me daar in gaan verdiepen en wel in het hart van het beest: de aandelenmarkt. Ik ben
gaan zoeken naar initiatieven op het terrein van duurzaamheid en de aandelenmarkt in de
wereld. Van mijn spaarcenten kocht ik tien aandelen Koninklijke Olie. Shell was toen het sym-
bool van een bedrijf dat niet deugde. Binnen CE gaf ik vervolgens presentaties over mijn bevin-
dingen. Geschrokken keken enkele collega’s op toen ik over mijn aandelen vertelde. Dat was
not done. Ik vertelde dat ze boter op hun hoofd hadden. Veel mensen hadden toen en nu waar-
schijnlijk nog niet door dat hun pensioenpremie belegd wordt, mogelijk in IHC Caland, het
bedrijf dat zaken doet met de Birmese junta. 
Langzaam maar zeker begon ik te zien waar meer witte plekken zaten. Ik kon me niet voorstel-
len dat de grote financiële instellingen helemaal niets hadden met duurzaamheid, die conclusie
die klopte voor mij niet, daar moesten volgens mij mensen zitten die het thema ook aansprak. En
toch deden ze niks. Het tweede was dat de financiële instellingen die iets met duurzaamheid
hadden maar gedeeltelijk gebruik maakten van de rechten die ze hadden als aandeelhouder.
Het enige wat ze deden was het kopen en verkopen van aandelen. Ze gingen niet naar aan-
deelhoudersvergaderingen en dat was precies wat ik dacht dat ze zouden moeten doen. Ze
zouden de raden van bestuur ter verantwoording moeten roepen op punten die zij van belang

  naar het hart van het beest
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vinden. In het buitenland gebeurde dat wel, met name in de Verenigde Staten. In Nederland had
je hoogstens wat actievoerders die incidenteel een vergadering verstoorden, maar ze maakten
geen onderdeel van het systeem uit en dat wilden ze ook niet. Met als gevolg dat de grote men-
sen in de vergadering na de actie gewoon weer verder gingen met de orde van de dag.

Ondertussen kwam de ‘corporate governance’-discussie overwaaien en werd er meer geha-
merd op zeggenschap voor de aandeelhouders. Dat speelde mij in de kaart. Ik dacht dat het
mogelijk zou zijn om een vereniging van beleggers op te richten die zich specifiek op duur-
zaamheid zouden gaan richten en die zijn stem zou laten horen op de aandeelhoudersvergade-
ringen. Dat was in de zomer van 1995, ik werkte nog bij CE maar voelde aan dat ik te ver van het
vuur zat waar ik wilde zijn. Ik heb vervolgens  met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB)
gesproken maar zij richten zich op de klassieke thema’s en niet op duurzaamheid. Bovendien
wilde ik niet onder hun paraplu. Omdat ik de volledige vrijheid wilde hebben in het realiseren
van mijn ideeën. 

Dat ben ik gaan doen. Ik stopte bij CE, en vroeg als werkloze subsidie aan bij VROM en bij
Triodos en ASN. Toen ben ik vanuit de schuur van mijn huis in Culemborg aan de slag gegaan.
Inmiddels hebben we een aardig kantoor in een historisch pand op de Markt in Culemborg en
een bloeiende club met 300 leden waaronder ruim twintig institutionele beleggers. Jaarlijks
bezoeken we zo’n dertig aandeelhoudersvergaderingen van de grotere bedrijven. 

Echt toelichten wie wij zijn hoeven we niet meer op de aandeelhoudersvergaderingen. Ze zijn
gewend aan onze vragen over energieverbruik, in welke landen ze actief zijn, of ze  problemen
hebben gehad met lokale vakbonden, corruptie, waterverontreiniging, milieucalamiteiten, of ze
gebruik maken van kinderarbeid. Wat we vragen is informatie, die was niet voorhanden en wij
willen de transparantie bevorderen. Dat is een strategisch punt. Wij als aandeelhouders kunnen
die vragen stellen, de Nederlandse politiek niet. Wat ik wil is dat de bedrijven straks in eenzelf-
de ritme en op vergelijkbare controleerbare grondslagen als het financiële jaarverslag ook
duurzaamheidverslagen gaan presenteren. Elk jaar weer, volgens een bepaald gestan-
daardiseerd stramien. Daar kan door de pers weer over geschreven worden en mijn leden kun-
nen precies zien hoe de bedrijven op deze terreinen gepresteerd hebben. 

Wat we vertellen in de vergaderingen is dat het er voor bedrijven niet langer om gaat dat ze de
wet volgen maar dat ze de samenleving vooruit helpen. Het heeft hoogstens een jaar of twee
geduurd voordat ze ons daarin enigszins serieus gingen nemen. Er waren al bedrijfstakken zoals
chemie die ontvankelijk waren omdat die intern afspraken hadden lopen. Een omslagmoment
was het SER-advies ‘De winst van Waarde’, dat eind 2000 verscheen. Er gebeurt dus wel iets.
Shell, Unilever en binnenkort Philips hebben een breed duurzaamheidverslag. Er is een flink
aantal bedrijven met milieuverslagen gekomen. Ik ben daarom positief.

Wat wij graag zouden zien is dat de bedrijven bij het opstellen van de duurzaamheidverslagen
de GRI (Global Reporting Initiative)-richtlijnen in acht nemen. GRI is de enige globale multi-
stakeholder-organisatie. De richtlijnen zijn opgesteld in samenwerking met bedrijven, NGO’s,
overheden, accountants, enzovoort. Wanneer ze allen deze richtlijnen hanteren dan kunnen we
hun prestaties vergelijken. 
De kwestie is natuurlijk dat zo’n verslag op zich helemaal niets zegt. Net zoals een prachtig finan-
cieel verslag niets zegt over de winstgevendheid van het bedrijf. Met zo’n verslag kunnen onze
leden hun eigen oordeel over de duurzaamheid van een onderneming gaan vormen. En niet
alleen duurzame beleggers maar ook traditioneel ingestelde beleggers en NGO’s kunnen die
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verslagen gaan gebruiken om hún oordeel te vormen en zo krijg je een goede inhoudelijke maat-
schappelijke dialoog. Wij zien het als een eerste stap. Hebben ze zo’n verslag dan kun je de
diepte in duiken. Je kunt het gebruiken om te praten over duurzame energiebronnen waar ze in
het verslagjaar niets in hebben geïnvesteerd. 

Het blijkt dat onze aanpak aanspreekt. We worden door verschillende bedrijven uitgenodigd om
over deze thema’s te praten. En dan vertellen we dat de wijze waarop de economie functioneert
en ontwikkelt structureel zal veranderen. Die structurele verandering zit in een ding: het inter-
naliseren van externe kosten. De vraag is hoe dat gaat gebeuren: kwaadschiks of goedschiks.
Of we wachten tot er geen gas en olie meer voorradig is en het water ons letterlijk tot aan de lip-
pen staat, of we doen er nu iets aan. 

Dat idee wordt nog niet zo gezien. We staan dan ook zeker niet te juichen over het tempo waar-
in de omslag bij bedrijven zich voltrekt. Unilever is  bijvoorbeeld een grote afnemer van palm-
olie. Jaren geleden vroegen we wat zij doen om over te schakelen op duurzaam geproduceerde
palmolie. Dan krijg ik eerst een afwijkend antwoord, dat ze ‘bezig’ zijn. Ze zeggen nog niet dat
ze een systeem gaan opzetten om duurzaam palmolie te kweken. Later, als we daar op een vol-
gende aandeelhoudersvergadering weer naar vragen, blijken ze inmiddels wel met een systeem
bezig te zijn. Zo werken we stapje voor stapje verder aan de verduurzaming van ondernemingen.

Op het punt van transparantie hebben we ook veel bereikt. Het is niet voor niets dat GRI met
hun permanente secretariaat vanuit Boston naar Nederland verhuist. Zij zien dat in Nederland
een serieuze transparantiediscussie gevoerd wordt. Wij hebben daar een voorname rol in ver-
vuld. Hetzelfde geldt voor de oprichting van een Europese koepelvereniging, Eurosif, die
gevestigd is in ons pand. Zij richtten hun aandacht vooral op Brussel. Daar is men heel erg sterk
bezig met het omturnen van de kapitaalmarkt. Bestuurlijk gezien gaan de ontwikkelingen daar
veel harder dan in Nederland. Er zijn in Brussel zelfs serieuze geluiden om duurzaamheidversla-
gen verplicht te stellen, dat is een hot item. Als dat gebeurt dan moet Den Haag wel volgen.
Kenmerkend voor de Haagse opstelling is hun houding ten aanzien van de in Engeland geïntro-
duceerde ‘disclosure regulation pension funds’. Deze wet verplicht pensioensfondsen te laten
zien of en op welke wijze zij duurzaam beleggen. Duitsland, België en Frankrijk hebben verge-
lijkbare instrumenten geïntroduceerd. Maar in Nederland blijft de invoering steken in een dis-
cussie over vrijwilligheid. Daar mag het niet bij blijven. De markt voor duurzaam beleggen en
sparen is met 5 miljard euro nog niet groot, maar groeit al jaren gestaag. Het balletje begint te
rollen. Ze kennen ons nu in de grotemensenwereld.”
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Activiteiten, die verband houden met duurzame

ontwikkeling, zijn niet makkelijk te herkennen en te

omschrijven. Het abstracte karakter van het begrip,

zoals dat ook in het voorgaande hoofdstuk tot uiting

kwam, is hierbij een handicap. Desondanks zetten

vele mensen zich in om te werken aan een ‘betere’

wereld. 

3
wat doet men aan

duurzame ontwikkeling? een impressie

> 3.1
inleiding

De wijze waarop dit gebeurt varieert sterk. In dit hoofdstuk wordt een

bescheiden poging gedaan om deze activiteiten inzichtelijk te maken.

Hiervoor is een indeling gemaakt naar burgers, bedrijven, (andere) over-

heden en kennisinstellingen. In het kader van deze maatschappelijke verken-

ning is het onmogelijk om recht te doen aan de veelheid én de veelsoor-

tigheid van activiteiten in onze samenleving. Leidraad bij het uitvoeren van

deze gerichte verkenning is het afwegingskader voor duurzame ontwikkeling

en de door het kabinet gekozen thema’s.

Voorbeeldbos Teelt en
Toepassingen: Flevohout

Voorbeeldbos bestaande uit 28
verschillende boomsoorten. Het
bos is aangelegd voor de produc-

tie van kwaliteitshout. Verder
worden ook uiteenlopende aspec-
ten van duurzaam houtgebruik

gedemonstreerd in het bos.
Financiering: Staatsbosbeheer 30

www.robinia.nl  
0317 427570
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> 3.2
wat doen burgers?
burgers? wie zijn dat eigenlijk?
Nederland telt 16.122.638 inwoners91 die met elkaar samenleven en keuzes

maken. Bewust en onbewust en niet altijd georganiseerd. Welk deel van de

bevolking zich inzet op het gebied van duurzame ontwikkeling is moeilijk aan

te geven. Om hier meer inzicht in te krijgen worden naast de traditionele sta-

tistische indelingen (op basis van leeftijd, sekse, opleiding, enz.) ook inde-

lingen ontwikkeld op basis van leefstijlen. Bekend voorbeeld hiervan is de

indeling zoals gebruikt in het model Socioconsult van Motivaction92. Ook het

marktonderzoeksinstituut NIPO heeft in het voorjaar van 2002 een nieuwe

segmentering gepresenteerd met het WIN-model93. Kenmerkend voor beide

modellen is dat normen en waarden een belangrijke rol spelen. Het concept

'duurzaamheid' is bij 91% van de bevolking bekend. De associatie die de

burger heeft met 'duurzaamheid' verschilt echter van 'zorg voor de

leefomgeving' tot 'kwaliteit van producten'94.

verantwoordelijkheid nemen voor
een duurzame samenleving
In een onderzoek van Motivaction95 geeft 6% van de respondenten aan

eigenlijk niets te doen voor de leefomgeving. "Een krappe meerderheid leert

kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor de wereld om hun heen (63%)

of doet aan energiebesparing in huis (58%). Circa een derde spreekt anderen

aan op hun gedrag (31%) of doneert aan een natuur- of milieuvereniging

(29%). Relatief zeldzaam zijn het regelmatig kopen van biologische pro-

ducten (16%) of het zich actief inzetten voor een schone en leefbare buurt

(14%)." Het deel van de bevolking dat zichzelf het meest verantwoordelijk

voelt voor een duurzame leefomgeving is even groot als het deel dat de over-

heid het meest verantwoordelijk vindt: elk ruim 40%. De bereidheid van de

burger om zelf een actieve rol te spelen aan het vormen van beleid is dan ook

laag. Naar mate het persoonlijk belang groter is, voelt men zich serieuzer

genomen en is men eerder geneigd een rol te spelen96.

lid worden... 
Een belangrijke uiting van betrokkenheid is het lidmaatschap van een orga-

nisatie. In de periode van 1991 tot en met 2001 steeg het ledental van

Nederlandse natuur- en milieuorganisaties97 van 2,3 miljoen tot ruim 4

miljoen leden/donateurs98. Het betreft hier dan alleen nog de landelijke

organisaties. Het aantal dubbeltellingen wordt als relatief gering beschouwd.

Ter vergelijking: het aantal sporters aangesloten bij lidorganisaties van

NOC*NSF is in 2001 licht gestegen naar 4.844.268 leden99.

Het ledental van politieke partijen steekt hier schril tegen af. Met een toe-

name van 318 leden in 2001 (voor het eerst sinds jaren weer een stijging) is

het totaal aantal leden op 1 januari 2002 op 290.488 leden gekomen100. De

politieke belangstelling stijgt echter eerder dan dat deze daalt101. Burgers

volgen de politiek kritisch van een afstand en nemen pas deel wanneer iets

hen raakt.
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Een nieuwe rol voor vijftig-
plussers: Duurzaamheids-
projecten vanuit eigen
expertise

Project waarbij vijftigplussers
projecten initiëren die gericht
zijn op een duurzame samen-
leving, waarbij hun eigen exper-
tise, interesse en ontplooiings-

wensen leidraad zijn. Succes-
factoren zijn de flexibiliteit  van
de projecten en de primaire ver-
antwoordelijkheid die de vijftig-
plussers hebben.

Financiering: Ministerie van
VROM



...en geld doneren
Het Centraal Bureau Fondsenwerving102 noemt ruim 200 organisaties die als

'goed doel' aangemerkt kunnen worden. Deze organisaties haalden in 1999

ruim 772 miljoen euro binnen. Het grootste deel (49%) geschiedde door mid-

del van 'giften, schenkingen, donaties en contributies'. Fondsen uit nalaten-

schap maakte 26% van de werving uit, 16% kwam uit mailingacties, 6% uit col-

lecten en 3% uit eigen loterijen, prijsvragen en overige acties. Andere inkom-

sten werden verworven uit beleggingen, diverse acties en overheidssubsi-

dies (circa 430 miljoen euro).Van de totale inkomsten ging 41% uitsluitend

naar een doel in Nederland. Internationale hulp kon rekenen op 39% van de

fondsen, gezondheid 29%, welzijn 19% en natuur & milieu 13%103.

zetten zich vrijwillig in...
"In de jaren tachtig verrichtte nog bijna 30% van de Nederlanders wekelijks

vrijwilligerswerk. In 2000 was dat gezakt tot 25%. De (kleinere) groep 

vrijwilligers uit 2000 kwam gemiddeld 2,5 keer per week in actie en besteed-

de er totaal 5,2 uur aan. Dat verschilde niet zoveel van de (grotere) groep

actieven in 1985. Toen was deze gemiddeld 2,7 keer per week met vrij-

willigerswerk bezig en stak er in totaal 5,1 uur in. Vrijwilligerswerk wordt

steeds vaker overdag, op werkdagen, verricht. Vrijwilligers op het gebied

van humanitaire hulpverlening spanden in 2000 de kroon: gemiddeld 7,1 uur

per week en 3,1 keer per week in touw"104. De gemiddelde vrijwilliger 

vergrijst overigens in rap tempo. In het jaar 2000 werd 47%  van het

vrijwilligerswerk verricht door senioren tussen de 55 en 80 jaar. In 1985 was 

dit 35%105. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor 'jeugd, hobby, cultuur,

sport' (16%). Hulpverlening en algemeen maatschappelijke doelen trekt 12%

van de vrijwilligers en 'politiek en belangenbehartiging' 3%. Het toenemend

tijdgebrek blijkt geen verklaring te zijn voor het wegvallen van jongeren in

het vrijwilligerswerk. Ook een toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen

blijkt geen afdoende verklaring te bieden. Een mentaliteitsverschil tussen

generaties, het wegvallen van de verzuiling en het feit dat mensen zich min-

der binden aan één club, lijken eerder voor de hand liggende factoren te

zijn106.

Employment Supporter Mentorproject voor allochtone
jongeren van jongerenorganisatie
CNV. Dit project wil allochtone
jongeren meer inzicht geven in
mogelijkheden binnen het hoger

onderwijs en daarnaast hun
inzicht vergroten in eigen
mogelijkheden en beperkingen.
Het eerste project is in 1999 in
Utrecht gestart.

Financiering: Ministerie van
VWS, Adecco Foundation, NOV,
ECHO 32

www.jocnv.nl  
030-2913715 
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...en gaan er voor!
Initiatiefnemers van projecten tonen lef, hebben uithoudingsvermogen en

stralen uit dat ze genieten van hun initiatief107. Tegelijkertijd kan dit ook als

een belemmering werken bij de continuering van een project: "Soms moet

een initiatiefnemer afstand nemen van een eigen project om het continuïteit

te geven. Een pijnlijk proces"108. Het brengt een duidelijk dilemma naar

voren wanneer een initiatief verbreed wordt: verbreden is interessant voor

het initiatief maar dichtbij de drive en de kracht van de initiatiefnemers blij-

ven ook. Het omgekeerde wordt echter eveneens geconstateerd. Projecten

hangen vaak aan één persoon (veelal creatievelingen met visie en leider-

schapskwaliteiten), met name bij projecten die nog maar 1 à 2 jaar bestaan.

Bij het wegvallen van die persoon valt het project in principe ook weg. Deze

afhankelijkheid is een reële bedreiging voor veel organisaties109.

organiseren zich...
Wanneer er vanuit het buitenland naar Nederland wordt gekeken valt het

mensen altijd weer op dat Nederlanders zich zo sterk organiseren. "Zet twee

Nederlanders bij elkaar en je hebt een organisatie" is een veelgehoorde uit-

spraak110. Vaak vanuit de gedachte dat 'het anders moet en kan' organiseren

burgers zich om tot daadwerkelijke actie over te gaan. Op het platteland zijn

agrarische natuurverenigingen ontstaan om een brug te slaan tussen de land-

bouw en het natuurbeheer. Daaraan nemen niet alleen boeren deel maar ook

burgers, voor wie het buitengebied op die manier wordt 'opengelegd'111.

Ook komt het tot uiting in de talloze buurt- en actiecomités, die Nederland

rijk is.

33
www.WhoZnext.nl  

026 483 4748

WhoZnext Landelijke campagne om meer
jongeren aan het sporten te krij-
gen. De campagne bestaat uit
bioscoop materiaal, website, fly-
ers en posters. Daarnaast gaan

sportgroepen op pad om leef-
tijdsgenoten te laten zien en
horen wat sportparticipatie
inhoudt.

Financiering:VWS, OCW, VSB
Fonds
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> De Nederlandse Jeugdraad heeft met de

campagne 'Draag een wat anders'112 aan-

dacht gevraagd voor de sociale,

economische en ecologische aspecten

van de kledingindustrie, met name voor in

de derde wereld geproduceerde kleding,

waar kinderarbeid vaak voorkomt.

> 'The Bet', een weddenschap tussen minis-

ter Pronk en zo'n 4000 jongeren om hun

persoonlijke CO2-uitstoot met 20% terug

te dringen, mede ter uitvoering van het

Kyoto-protocol. De jongeren wonnen

deze weddenschap met glans.

> Groepen ouderen organiseren zich om in

meer collectieve vormen wonen en zorg

beter te combineren.

> Kerken organiseren opvang voor uitge-

procedeerde asielzoekers en gaan

daarmee soms tegen het beleid van de

rijksoverheid in. Kerk in actie zet zich ook

in voor de oplossing van het klimaatpro-

bleem: het programma 'De aarde ademt

op', een actie om via hernieuwbare

energieprojecten in de derde wereld kli-

maatneutrale oplossingen aan te bieden.

> De Bahaí gemeenschap organiseert inter-

religieuze gesprekken om het begrip

tussen verschillende religieuze gemeen-

schappen over en weer te vergroten.

> Een groep kunstenaars heeft zich

verenigd in de Stichting Kunst en Milieu,

om het culturele aspect van duurzame

ontwikkeling te benadrukken113.

> Een groep burgers organiseerde naar aan-

leiding van de MKZ-crisis in de veehou-

derij in 2001 de actie 'Adopteer een koe'. 

> In Culemborg heeft een groep burgers

met de Stichting EVA zich intensief

ingezet voor de realisatie van een

duurzame nieuwbouwwijk (Lanxmeer).

> In Amsterdam heeft een groep vaders

van Marokkaanse afkomst zich verenigd

om overlast door hun zonen aan banden

te leggen.

Bureau Maatwerk Project dat zich bezig houdt met
het weer laten intreden van lang-
durig werklozen. Het verschil
met andere werkbemiddelaars is
dat maatwerk werklozen over de

gehele breedte begeleidt. Indien
nodig worden eerst problemen
op het gebied van wonen, finan-
ciën, verslaving opgelost of ver-
minderd. Deze breedteaanpak

wordt als belangrijkste succes-
factor gezien.
Financiering: Commercieel 
project

34
www.maatwerk.com
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Ook binnen het huishouden organiseren burgers zich rondom duur-

zaamheid. Zo'n 13.000 huishoudens hebben inmiddels deelgenomen aan

ecoteams. Groepen huishoudens, die met elkaar stapsgewijs hun milieu-

gedrag verbeteren. Het ecoteamprogramma was vaak een onderdeel van de

Lokale Agenda 21 van gemeenten.

Vaak zijn organisaties, die zich visionair bezig houden met duurzame ontwik-

keling, een uitzondering in hun vakgebied. Dat leidt tot een botsing van twee

culturen: innovatief versus conservatief114. In vervolg op het Brundlandt-

rapport uit 1987 werd het thema duurzaamheid met name opgepakt door de

bestaande milieuorganisaties. Echter, ook deze organisaties ervaren het als

lastig om een abstract thema als duurzaamheid aantrekkelijk te maken voor

hun eigen achterban en het grotere publiek. Het ontbreken van inzicht in de

handelingsperspectieven van de burger is dan een belangrijke barrière115.

Er zijn uiteindelijk maar weinig maatschappelijke organisaties die zich expli-

ciet rond duurzaamheid organiseerden. Een concreet voorbeeld is 'Omslag,

Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling'. Omslag brengt mensen bijeen

rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met

acties, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een kleurrijke,

duurzame samenleving.

Een meer voorkomend verschijnsel is de toename van netwerkorganisaties.

Voorbeelden hiervan zijn Campagnebureau Echte Welvaart (26 aangesloten

organisaties), Wereldburgers.nl (46 organisaties), Nederlandse Vrouwen-

raad (46 organisaties), NCDO (21 commissieleden), Nationale Jeugdraad (19

organisaties) en de Zuid-Noord Federatie (14 organisaties). Ook in de aan-

loop naar de World Summit on Sustainable Development, die in de zomer

van 2002 in Johannesburg wordt gehouden, is een platform van maatschap-

pelijke organisaties opgericht om gezamenlijk de voorbereiding ter hand te

nemen. Het resultaat is het Nationale Platform Johannesburg waar maar liefst

132 uiteenlopende organisaties lid van zijn geworden116. Opmerkelijk is dat

deze organisaties het werken aan duurzame ontwikkeling, ieder op een

eigen wijze, tot hoofddoel hebben gemaakt.

Het Global Action Plan is een initiatief uit

de Verenigde Staten, waar mede op

basis van de milieudoelstellingen van het

Nederlandse eerste Nationaal

Milieubeleidsplan uit 1989, een program-

ma is opgezet om huishoudens gezamen-

lijk te laten werken aan verbetering van

hun milieugedrag: vermindering van

energieverbruik, vermindering van

watergebruik, vermindering van het aan-

tal autokilometers, vermindering van de

afvalproductie, aankoop van duurzame

producten, enzovoort. Werkboeken zijn

inmiddels voor z'n 25 landen beschik-

baar. In Nederland is het programma in

1991 van start gegaan. Uit een evaluatie

door de Rijksuniversiteit Leiden bleek dat

het programma niet alleen succesvol is

(vaak besparingen van tientallen procen-

ten) maar ook dat deze resultaten

bestendig zijn: men houdt het vol ook al

is het ecoteam afgelopen. Er zijn

ecoteams opgezet met allochtonen en

met werknemers van bedrijven en over-

heden (politie, Rabobank). Het program-

ma is aanvankelijk gesponsord door het

ministerie van VROM en later onder

andere door energiedistributiebedrijven,

die er een goed middel in zagen om tot

effectieve energiebesparing te komen.

Uiteraard betekent het programma ook

een financiële besparing voor

huishoudens die in de honderden euro's

per jaar kunnen lopen.

Het programma is opgezet voor vrijwel

alle Europese landen, voor de Verenigde

Staten en Canada. In Midden- en Oost-

Europa is het programma behulpzaam bij

het omschakelingsproces waarin bijvoor-

beeld huishoudens moeten wennen aan

het moeten betalen voor energiedien-

sten.
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030 253 22876

Fondsen voor
Natuurbeschermings-
projecten in Frans Guyana

Project ter bescherming van
natuurgebieden in  Frans Guyana.
Het project heeft ook als doel het
bevorderen van kennis over het

regenwoud en het bevorderen
van de samenwerking tussen
wetenschap en bedrijfsleven. Het
project heeft een voorbeeldfunc-

tie als een uniek samenwer-
kingsverband tussen wetenschap
en het bedrijfsleven.
Financiering: Stichting Doen
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...en consumeren
Een belangrijke invloed van burgers wordt uitgeoefend als consument. Het

afgelopen decennium zijn tal van keurmerken ingevoerd, die het de con-

sument mogelijk moeten maken te kiezen voor duurzaam geproduceerde

producten en diensten (Milieukeur, Eko, Max Havelaar)117. Aanvankelijk

waren dergelijke producten vooral te koop in speciale winkels

(Wereldwinkels, Natuurvoedingswinkels). Sinds 1998 is de omzet van biolo-

gische producten in supermarkten vervijfvoudigd (van 30 naar 150 miljoen

euro), waardoor in 2001 de supermarkt het belangrijkste afzetkanaal gewor-

den is voor biologische producten. De drie actieweken van Albert Heijn in

2001 hebben hier een positieve stimulans in gegeven. Dat de consument ook

bereid is om meer te betalen voor biologische producten wordt bewezen

door de succesvolle verkoop van halfvolle melk van AH Biologisch die 40%

duurder is. Met een totaal omzet van 355 miljoen euro in 2001 is de markt

van biologische producten nog steeds groeiende. Desondanks bedraagt het

marktaandeel van biologische producten slechts enkele procenten118.

Behalve biologische producten kiezen steeds meer consumenten ook voor

duurzame energie. Sinds de PNEM in 1995 bij wijze van proef begon met de

verkoop van groene stroom is dit product door nagenoeg alle energiebedri-

jven overgenomen. Nu, mei 2002, worden in Nederland circa 900.000

huishoudens (13%) voorzien van groene energie. Ter vergelijking: in

Duitsland en Groot-Brittannië ligt dit percentage onder de 1%119.

Een andere consumentenkeuze is die voor duurzaam beleggen en sparen. In

het voetspoor van duurzaam ondernemen120 en voorlopers als ASN Bank

(sinds 1960) en de Triodosbank (sinds 1972) hebben alle grote Nederlandse

banken inmiddels één of meer duurzame beleggingsvormen. Hoewel het

totaalaandeel van duurzaam beleggen en sparen op de totale financiële stro-

mingen klein is (1,2% in 2000) betreft het wel een duidelijke groeimarkt. In

1987 ging het nog om een totaalbedrag van 750 miljoen gulden, in 1995 om

1,9 miljard gulden. In 2000 ging het om 10,2 miljard gulden ofwel 4,63 mil-

jard euro121.

Oké, ontwikkelings-
samenwerking door 
ouderen in Kenia

Project waarbij financieel
onafhankelijke ouderen hun ken-
nis en kunde ter beschikking
stellen van de lokale bevolking in
Kenia. De deelnemers aan het

project leveren een bijdrage aan
natuurbehoud en natuurontwik-
keling door les te geven op
scholen en educatieve uitstapjes
te organiseren. De bereidwil-

ligheid in Kenia, om mee te
werken aan het project, is groot.
Financiering: uit eigen vermogen
van deelnemers

36
bertrix@wxs.nl  
0571 291100
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> 3.3
wat doen bedrijven?

Sinds 1983 is XOTUS actief, aanvankelijk als werkgelegenheidspro-

ject, thans als een commercieel verkoopcentrum voor exotische

planten, waarbij het personeelsbestand een afspiegeling is van de

multiculturele samenleving.  

al lang actief
Al voor de 'Rio Conferentie' (1992)  was de World Business Council for

Sustainable Development opgericht. Hierin werken vooral (personen uit)

grotere multinationale ondernemingen samen. Zo zijn er meer bedrijven al

sinds het rapport van de 'Club van Rome' actief aan de gang gegaan met het

thema duurzame ontwikkeling en de vertaling daarvan voor hun bedrijf. Veel

netwerken hebben zich zo gevormd.

vanuit verschillende achtergronden
Inmiddels is een belangrijk deel van het bedrijfsleven meer of minder met

duurzame ontwikkeling actief: 80 % van de middelgrote bedrijven en 100%

van de multinationals in Nederland doet iets met het begrip maatschappelijk

verantwoord ondernemen122. De achtergronden zijn zeer verschillend.

Sommige zijn begonnen door druk van buitenaf: de tomatentelers hebben in

5 jaar tijd de productiewijze verduurzaamd na ernstige marktsignalen uit

Duitsland, Shell heeft versneld ingezet op duurzame ontwikkeling na de

'Brent Spar affaire'. Andere  zijn specifiek opgericht vanuit een visie op (delen

van) duurzame ontwikkeling (XOTUS, Bodyshop) of vanuit hun eigen tradi-

tie (Simon Lévelt), weer andere door de gedrevenheid van eigenaar of direc-

tie (Van Melle) of omdat er een markt zichtbaar werd voor producten met

een duurzaam karakter (zuivelindustrie, Philips spaarlampen) en weer

andere omdat de technologie hen daarheen dreef. Ondanks al deze ver-

schillende achtergronden valt op dat het nooit beperkt bleef tot één type

wijziging binnen de bedrijven: de aanpak wordt of werd breder in de bedrij-

ven en leidde tot nieuwe productiestructuren, marketingbenaderingen en

ook tot wijzigingen in het personeelsbeleid.
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www.xotus.nl  
015 214 6667

Exotisch Compleet Multicultureel tuinbouwproject
met als doel werkloosheid onder
jongeren te bestrijden. Het pro-

ject heeft zich de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een commercieel
bedrijf, er is groeiende belang-

stelling voor de producten.
Financiering: Commercieel 
project 
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Naast de voorlopers als Triodosbank en ASN hebben nu ook de meeste grote

banken duurzame fondsen in hun pakket. Het totaal belegd en gespaard ver-

mogen in duurzame en groene fondsen bedraagt ongeveer 5 miljard euro

(ongeveer 2% van het totaal aan beleggingen en spaartegoeden in

Nederland)126. De beleggingsdoelen verschuiven van 'klassiek duurzaam/

ecologisch' naar bedrijven in alle sectoren, die in hun sector een voorloperrol

vervullen of bijzondere eisen stellen aan het ondernemerschap. Bedrijven,

die goed genoteerd staan op de sustainability index, scoren nu beter dan

vergelijkbare andere bedrijven.

groot- en kleinbedrijf, veel in transitie
In alle sectoren van het bedrijfsleven zijn bedrijven en personen te vinden,

die inhoud geven aan duurzame ontwikkeling. De grotere bedrijven komen

vaker in de publiciteit en werken voor een bredere markt. Kleinere bedrijven

werken vanuit specifieke niches. In de provinciale verkenning kwam een

veelheid van voorbeelden van juist het MKB naar voren. In de landbouw is

sinds de jaren '80 sprake van een transitie: begonnen met (vrijwillig)

agrarisch natuurbeheer en ecologische landbouw zijn via specifieke onder-

steunende stichtingen  de ervaringen en opgedane kennis toegepast door

collega-bedrijven123.

productie en handel en bankwezen
Ook de (detail)handel is actief. Albert Heijn heeft naast een eigen merk voor

ecologische producten en samenwerkingsverbanden met telers ook de buurt

van de winkel als aandachtspunt.

Ahold's 'business model' wordt gekarakteriseerd door een grote

decentralisatie. Sociale en milieuoverwegingen worden op een

lokale manier vertaald, de globale invloed wordt ingezet om een bij-

drage te leveren aan positieve veranderingen in de bedrijfstak.

Ahold gaat uit van de Rechten van de Mens (VN) als gemeenschap-

pelijke standaard, de (OESO-)richtlijnen voor multinationale

ondernemingen en de ILO-basisconventies.  Om de 'Corperate

Sustainable Performance' meetbaar te maken  heeft Ahold een (mul-

tidisciplinair) onderzoeksproject aan de Universiteit Groningen gefi-

nancierd.  Lokale stakeholders spelen een hoofdrol. In Noordwest-

Europa betekent dit vooral inzetten op ketenverantwoordelijkheid.

In de Verenigde Staten gaat het naast specifieke klantenservice om

een bijdrage aan de local community (giving back). In Latijns

Amerika gaat het om een goede werkgever  te zijn en een bijdrage

aan de lokale economische ontwikkeling.

Gemeenschappelijk zijn de volgende issues: voedselveiligheid,

energie en diversiteit124.

Bedrijven als Gamma zijn actief met duurzaam geproduceerd hout en con-

sumentenvoorlichting.

"als bedrijf ben je verantwoordelijk voor je produc-
ten, maar ook voor de context waarbinnen ze worden
geproduceerd. dus voor je leveranciers, het milieu,
je personeel en de sociale omgeving", aldus albert

martens van ikea125.

Draag eens wat anders Kledingproject dat de aandacht
vestigt op de milieu -  en sociale
aspecten van de kledingindustrie

bij de studenten van MBO - en
HBO – kledingopleidingen. De
informatie wordt geïntegreerd in

bestaande lessen.
Financiering: VROM, NCDO,
NME Extra Impuls 38

www.njmo.nl  
030 231 6833
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van defensief naar core business
Veel bedrijven zijn begonnen met bedrijfsmilieuzorg en ontwikkelen nu naar

een systeem van productmilieuzorg: zorgen dat het productmerk gekoppeld

is aan de idee van duurzaam produceren129. Ketenmanagement is daarin een

sleutelbegrip: zorgen dat ketenpartners zich op dezelfde wijze inzetten voor

duurzaam produceren130. Ook op sociaal terrein is een vergelijkbare trend

zichtbaar. De voorlopers stellen nu dat het bedrijf pas goed gepositioneerd is

als duurzame ontwikkeling als core business wordt beschouwd131. Zo is er

ook een beweging naar proactieve dialoog vanuit reputatiemanagement.

Greenwheels is opgericht omdat het een oplossing biedt voor
de problemen die het autobezit veroorzaakt. In Nederland
staat een auto gemiddeld 23 uur per dag stil. In de steden
ontstaan hierdoor parkeerproblemen. Wanneer de auto toch
voor de deur staat, pakken mensen voor allerlei onnodige ritjes
de auto. Dit draagt weer bij aan de files. Met de juiste midde-
len kan het delen van een auto heel aantrekkelijk en gemakke-
lijk worden gemaakt. Zonder beperkingen op te leggen kunnen
wij 15 mensen één auto, en dus ook één parkeerplaats, laten
delen. Wanneer bijvoorbeeld in Amsterdam-Centrum ieder
huishouden een Greenwheels abonnement zou hebben en
geen eigen auto, dan volstaat 20% van het aantal beschikbare
parkeerplaatsen op straat132.

mees pierson, pggm en triodosbank hebben in dat
kader het dutch sustainability research instituut
(dsri) opgericht. het richt zich op het verzamelen van
gegevens over en analyseren van beursgenoteerde
ondernemingen met betrekking tot duurzame ontwik-
keling. het werkt mondiaal samen in een netwerk van
vergelijkbare instituten127. de ontwikkeling van duur-
zaam beleggen vindt overigens ook plaats op europees
niveau128.

39
0318 486414

Agrotoerisme, een
duurzaam alternatief voor
plattelandsontwikkeling in
Equador

Project ter bevordering van  het
verbouwen van voedsel in de
regio. Samen met boeren uit
Equador is het agro-toerisme pro-

ject gestart. De lokale bevolking
helpt mee aan de creatie van
toeristische producten op gebied
van natuur, cultuur en identiteit.

Financiering: Ministeries van
Milieu en Toerisme Equador
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vormen netwerken
Netwerken van bedrijfsgenoten met personen uit andere sferen spelen een

belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling. In de landbouw heeft het

Centrum voor Landbouw en Milieu133 een dergelijke positie. Het Centrum

voor Energie (CE) vervult bijvoorbeeld in transport en logistiek die rol.

Vanuit een informeel netwerk zijn zo belangrijke kenniscentra ontstaan.

Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is een onafhankelijke denk-

tank en speelt in op een zich wijzigende visie op ontwikkelingssamenwerking

(lokaal ondernemerschap als motor van de economische ontwikkeling,

behoeften van de ontvangende landen centraal).

Belangrijke elementen in het SMO-concept zijn
> Investeren in een ondersteunend netwerk, directe

ondernemerscontacten, kennisuitwisseling, grote rol
voor informatie en communicatietechnologie.

> Investeren in Nederlandse ondernemerscapaciteit,
bevorderen startercapaciteit, aanhaken op hoogopge-
leide jongeren van allochtone afkomst en op aanwezige
clusters op gebied van logistiek, handel en ketenbe-
heer.

> Investeren in een nieuw marketingconcept voor
duurzame producten van exotische oorsprong. Door-
braak van niche markt op idealistische basis naar de
'mainstream'markt door onder andere te appelleren aan
kwaliteit, ambachtelijkheid en leefstijl. Duurzaamheid
wordt van doel middel.

> Investeren in Afrikaanse partners in de keten.

Digitolk Project ter bevordering van de
maatschappelijke participatie.
Voorkomen dat er een tweede-
ling in de informatiemaatschappij

ontstaat door middel van digitale
buurthuizen en laagdrempelige
cursussen voor het gebruik van
de computer.

Financiering: Ministerie Binnen-
landse Zaken, Subsidie BWE,
Subsidie Eindhoven Impuls 40

www.digitolk.nl  
040 2433709

Het Social Venture Network134 is een internationaal verband van

gelijkgerichte bedrijven en organisaties, dat zich vooral op sociaal gebied

manifesteert.Ook een aantal Kamers van Koophandel speelt een activerende

rol. Uit de provinciale verkenning bleek dat het succes van kleinere bedrijven

mee bepaald wordt door het opgenomen zijn in een netwerk, waaraan ook

grotere bedrijven deelnemen135. Onder andere Rabobank gaat hier actief

mee om136.

Unilever ziet duurzame ontwikkeling  als een harde randvoor-
waarde voor zijn handelen. Unilever signaleert dat vele zaken
gerelateerd aan DO buiten zijn directe invloedssfeer liggen: of
aan het begin van de keten of aan het eind ervan. De focus is
een drietal initiatieven:
> Landbouw. Driekwart van de grondstoffen, die Unilever

gebruikt komen uit de landbouw. Het werkt nu met een grote
groep stakeholders samen om tot een set van standaarden te
komen om duurzame landbouw gestalte te geven.

> Vis. Doel is om in 2005 alleen nog maar vis van duurzame
voorraden te betrekken.

> Water. Unilever is gecommitteerd om het watergebruik en
zorg om water in zijn productieproces te verduurzamen ook
in samenwerking met anderen137.
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van individueel naar collectief
Mede door de netwerken worden steeds meer collectieve acties opgezet. Zo

wordt, al of niet in samenwerking met de overheid, geprobeerd duurzame of

'groene' bedrijventerreinen op te zetten: gericht op het gebruik van elkaars

(bij- en afval)producten en op alternatief energiegebruik138.  De biologische

boerenmarkten hebben zich verenigd in een stichting, zodat met gemeenten

kan worden overlegd over de organisatie van dergelijke markten139.

In Rotterdam bestaat de 'Groene Passage' voor natuurlijk winkelen. Ook op

het terrein van kennisontwikkeling en inkoopbeleid worden collectieve

arrangementen ontwikkeld.

via kenniscentra, belangenorganisaties, het
bedrijfsleven, stedenbanden en enkele ministeries
zijn samenwerkingsverbanden ontstaan. vanwege
de ervaring van nederlandse experts in de transfer
en toepassing van fietsexpertise en de samenwer-
king opgedaan, wordt vanuit nederland in hoge
mate bijgedragen aan internationale samenwerking
en uitwisseling op het gebied van milieuvriendelijk
en betaalbaar transport in ontwikkelingslanden140.

op zoek naar concepten
Naast veel praktische activiteiten wordt op veel plaatsen gewerkt aan het vin-

den en uitwerken van concepten en van systeeminnovaties. Het 'triple P'-

concept (people, planet, profit) wordt toepasbaar gemaakt. Hetzelfde geldt

voor codes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een Nederlandse groep spreekt van 'de koopman, de dominee en de hofnar'

als de drie centrale functies, die nodig zijn om tot duurzaam ondernemen te

komen141.

Duurzaam ondernemen leidt tot een nieuwe agenda bij bedrij-
ven ('de moderniseringsslag'), die bestaat uit twee delen: 142

> transitie naar duurzame productietechnologie en naar
duurzame technologiesystemen van energievoorziening,
transport en communicatie, en van voedselproductie en
ruimtegebruik; 

> verbreding van samenwerkingprocessen met klanten, finan-
ciers, overheden, maatschappelijke belangengroepen, en
met gelieerde bedrijven in zich vernieuwende productie- en
technologieketens143.

41
www.duurzaamconsumeren.nl

www.aarde-werk.nl  
070 356 0329

Website Duurzaam 
consumeren

Website die moet voorzien in een
behoefte aan informatie over
duurzame producten en dien-

sten. Uit voorstudies is gebleken
dat er een grote vraag bestaat bij
consumenten naar informatie

over duurzame producten.
Financiering: gedeeltelijk van
provincies
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werken samen met ngo’s
Daarvoor wordt samenwerking gezocht met

NGO's. Shell en Milieudefensie werken zo samen

aan zonnecellen voor energieopwekking. De Fair

Wear Foundation (een samenwerkingsverband

van MITEX, FNV-bondgenoten, Federatie FNV,

Novib, de Noord-zuid Federatie en het Schone

Kleren Overleg) werkt aan een gedragslijn, die er

mede op gericht is dat werknemers in de produ-

cerende landen op een eerlijke manier worden

behandeld144.  

Akzo-Nobel zoekt samen met een aantal NGO's in

binnen- en buitenland naar een goede werkver-

houding met de belangrijkste stakeholders van

het bedrijf145. De laatste jaren bestaat er bij zowel

de NGO's als bij bedrijven meer belangstelling om

rechtstreeks met elkaar 'zaken te doen' in plaats

van via de overheid.

Tegelijkertijd bestaat er tussen een deel van het

bedrijfsleven en een deel van de NGO's vaak nog

een wantrouwen wegens de verschillende doelen

en achtergronden. Dit is soms een handicap

omdat voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld

nieuwe producten en/of markten de wederzijdse

afhankelijkheid groot kan zijn146.

randvoorwaarden
van belang voor
marktkansen
De biologische landbouwsector ervaart barrières

omdat de milieulasten niet in de prijzen door-

berekend worden. Andere bedrijven lopen aan

tegen een hogere kostprijs, die zich na verloop

van tijd via het gebruik terugverdient doch waar-

voor de koper (ook de overheid) nog niet bereid 

is een hogere prijs neer te tellen wegens de plicht

of de wens zo goedkoop mogelijk aan te schaffen.

Op het gebied van duurzaam bouwen en duur-

zaam klussen zijn verschillende bedrijven actief

zoals Hiro, Natuurlijk wonen, Gamma en

Dubomat. Deze bedrijven investeren veel in

voorlichting aan consumenten en constateren

tegelijk dat overheidsregelgeving soms te sec-

toraal is opgezet om de juiste stimulansen aan

consumenten te geven147.

samen met zorginstellingen is een aantal boeren met
'landbouw en zorg' begonnen. het nieuwe 'product'
wordt op prijs gesteld. regelgeving vanuit de land-
bouw, vanuit de zorg en de ruimtelijke ordening dien-

de aangepast te worden om deze bedrijven levensvat-
baar te maken. door intensieve samenwerking zijn
inmiddels de meeste randvoorwaarden voldoende bij-
gesteld148.

Gebiedsontwikkeling
Cépé

Project waarbij een gevarieerd
landschap gecreëerd wordt op
een voormalige staatsboerderij in
Hongarije waarbij de verschil-

lende functies van natuur, bos-
bouw, landbouw en landschap
goed op elkaar zijn afgestemd.
Het project heeft vooral een

voorbeeldfunctie op zowel ecolo-
gisch, economisch en ethisch
vlak.
Financiering: geen subsidies

42
www.robinia.nl  
0317 427570
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Zo is er ook voor veel bedrijven een spanning tussen 'shareholdersvalue' en

'stakeholdersvalue'.

het bedrijf ooms te avenhorn ziet kans energie 
vrij te maken uit asfaltwegen. daarna begon de 
zoektocht naar een afnemer/beheerder van de
energieproductie: wegbeheerders beschouwen zich
niet als energieproducenten. de kostprijs voor deze
asfaltering stijgt door de levensduur en de 
onderhoudskosten maken deze aanschafkosten
ruimschoots goed. de budgetten van de opdracht-
gevers/wegbeheerders zijn hierop niet afgestemd149.
de ontwikkeling van het concept was mogelijk
door de gedreven eigenaar/directeur. "als we een
beursgenoteerde onderneming waren geweest was
het misschien niet zo snel gegaan."

een architect wilde op verzoek van
een klant graag vlasisolatiedekens
gebruiken. na veel praten is een
importeur gevonden. doorrekenen
van de risico's (onverkoopbare
voorraden, enz.) deden de
importeur uiteindelijk afhaken: het
risico was te groot,de bedrijfs-

zekerheid kwam te veel in gevaar.
de uiteindelijke introductie van
vlasisolatie heeft ongeveer 5 jaar
vertraging opgelopen150.

consumenten en detailhandel, op
zoek naar biologische producten,
kunnen deze vaak met moeite

vinden in de schaal en omvang, die
bij hen past. ondertussen zijn 
producenten op zoek gegaan naar
exportmarkten omdat er in 
nederland onvoldoende vraag is
naar dezelfde producten, die de
consument zocht151.

lopen op tegen barrières
Bedrijven, die voorop lopen in de duurzame ontwikkeling, lopen dus tegen

een aantal barrières op. Andere barrières liggen op het terrein van (het

verdelen van) risico en de afstemming van vraag en aanbod.

voorlopers en achterblijvers
In sectoren met veel kleinere bedrijven is er een groot verschil waar te nemen

tussen de 'voorlopers' en de 'achterblijvers'. De voorlopers dienen vaak als

voorbeeld voor de andere bedrijven en slechten barrières voor deze. In een

aantal gevallen bestaan afspraken over het delen van de kosten.  In veel

gevallen nemen de voorlopers aanzienlijke risico's. Deze bedrijven zijn

belangrijke spelers in de transitie van een aantal sectoren zoals landbouw,

transport en chemie. De regelgeving is vaak gebaseerd op de middengroep

of op de achterblijvers. De aandacht van de media is dat ook. De kunst voor

voorlopende bedrijven is om ook de voorlopende consument te vinden. Dit

is onder meer zichtbaar bij duurzaam toerisme.

43
www.zero-kap.nl  

035 697 0074

Zero-Kap Project waarbij leningen tegen
0% rente worden verstrekt aan
laagbetaalden in ontwikkelings-
landen. Er wordt bij voorkeur
geleend aan groepen mensen in

coöperatief verband of aan
verenigingen. Er wordt veel
samengewerkt met lokale organ-
isaties, deze kennen de cultuur 

en specifieke problemen van het
land.
Financiering: Eigen fondsen en
leningen bij particulieren.
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De initiatiefgroep duurzaam en uitgaand toerisme, waarin een
aantal reisorganisaties samenwerkt, tracht het toerisme mede
in te zetten voor een duurzame ontwikkeling op de vakantie-
bestemmingen152. Toerisme is 's wereld grootste handels-
product, in geld gemeten. Toerisme zorgt tegelijk voor een
belangrijke bijdrage aan mobiliteit met alle gevolgen van dien,
maar ook voor inkomen in gebieden waar inkomensvorming
vaak moeilijk is. Een ruwe schatting geeft aan dat met duurzaam
toerisme in ontwikkelingslanden een economische impuls van
ongeveer 0,5 miljard euro per jaar vanuit Nederland gepaard
gaat. Om de milieuschade die samenhangt met het (lucht)-
vervoer te compenseren is het initiatief 'Trees for travel'
genomen, waarbij reizigers financieel bijdragen aan bebossing-
projecten153.

Relatie tussen toerisme en duurzame ontwikkeling:
> bevolking: over 20 jaar zijn er naar schatting jaarlijks 1,6 

miljard toeristen; 
> toerisme vult sociaal-economisch het gat dat ontstaat door

migratie van platteland naar de steden;
> toerisme is een onevenredig grote verbruiker van voedsel en

water ten opzichte van de lokale bevolking;
> toerisme wordt aangetrokken door biodiversiteit en is tevens

een bedreiging daarvoor;
> toeristisch verkeer is een belangrijke factor bij klimaat

verandering;
> duurzaam toerisme wordt nog niet gezien als een noodzaak;
> het internationale toerisme is weinig gereguleerd door over-

heden en internationale afspraken;
> toerisme heeft weinig ingang bij de verkokerde overheid.

De duurzame
beloningspas

Loyaliteitsprogramma gebaseerd
op duurzame consumptie. Mede
als reactie van het Airmiles

systeem kreeg een groep mensen
het idee om een spaarsysteem te
ontwikkelen gebaseerd op

duurzaamheid.
Financiering: nog niet bekend 44

www.milieubewustzijn.nl /
www.barataria.nl  
030 298 1819
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oude wijn en nieuwe zakken?
Via maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben veel bedrijven con-

tact gelegd met de buurt waarin zij opereren. Het gaat vaak om sociale

activiteiten: opknappen van een buurthuis, het ondersteunen van het jeugd-

en jongerenwerk, enzovoort. Ook hier valt op dat het vaak de grotere bedrij-

ven zijn en relatief jonge, dienstverlenende bedrijven. Tegelijkertijd bestaat

er een groep bedrijven, die deze activiteiten altijd heeft gedaan op een impli-

ciete en vrijwel onzichtbare wijze: de schilder, die de lokale voetbalvereni-

ging ondersteunt, het café dat een advertentie plaatst in het lokale tijdschrift

ondanks de naamsbekendheid van 100%, enzovoort. De waarden, die een

belangrijke drijfveer vormen voor het denken over duurzame ontwikkeling,

zijn vaak niet nieuw en waren in veel (zowel stedelijke als plattelands-

)gebieden vrij gebruikelijk. In de laatste decennia is er minder ruimte

geweest en was de tijdgeest er niet naar juist deze aspecten van het onderne-

merschap te benadrukken. Inmiddels lijkt er sprake van een kentering.

Daarmee roept het bij (vaak wat oudere, kleinere) ondernemers de vraag op

of hier sprake is van echt iets nieuws of van een herstel van oude waarden

van certificeren naar merken
Voor een veelheid van producten zijn keurmerken opgezet. Sommige wor-

den in eigen beheer genomen, andere worden mede bewaakt door NGO's.

Nu is er een trend om van keurmerken naar 'eigen merken' te gaan, zoals

bijvoorbeeld Albert Heijn doet. De ex-directeur van Max Havelaar meent dat

dit een doorzettende trend zal zijn en tevens een betere manier om de

kwaliteit van het product en de productie te borgen. 

Gamma is met Vereniging Milieudefensie, Novib en het
Wereld Natuurfonds overeengekomen zoveel mogelijk hout
met een FSC-keurmerk in het assortiment op te nemen; inmid-
dels is zo'n 15% van het hout dat Gamma verkoopt voorzien
van dit keurmerk154. Op het gebied van kleding worden ver-
schillende gedragscodes gebruikt: SA8000 (Social Accoun-
tability, onder andere toegepast door kledingbedrijf WE), de
eigen C&A Code of Conduct for the Supply of Merchandise
(met onder andere de bepaling dat arbeid door kinderen
jonger dan 14 jaar niet wordt gebruikt).

en het moet gemanaged worden
Veel bedrijven zijn bezig met maatschappelijk verantwoord nemen. Veel is

ook nog onzichtbaar omdat het complex is en 'alles met alles samenhangt'.

Een van de redenen is dat er sprake is van een groot veranderingsproces

binnen die bedrijven. "Nu we de missie en de doelen hebben vastgesteld

staan we voor een van de grootste problemen, namelijk het meekrijgen en

motiveren van het middenkader in het bedrijf"155.

45
www.thebet.nl  

020-5507436

The Bet The Bet is een weddenschap die
vertegenwoordigers van jonge-
renorganisaties zijn aangegaan
met de Nederlandse regering. In
oktober 2000 wedden jongeren

dat zij in 6 maanden  tijd, hun per-
soonlijke CO2 emissie in de eigen
leefomgeving met 8 procent  kun-
nen verminderen. Het project
werd na  maanden gestopt, de

jongeren hadden hun doelstelling
ruimschoots gehaald. Het gaat
om een internationaal project dat
in Duitsland is gestart.
Financiering: Rijksoverheid
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Interview 

Janny Knol  
‘t Huus met de Belle, Echten

Een steakhouse  



Als een bescheiden uitspanning als café-restaurant Boschzicht aan de rand van een Drents dorp
met 360 inwoners zich heeft omgevormd tot een steakhouse, dan kun je op je klompen aan-
voelen dat niet alleen de plaatselijke bevolking het etablissement frequenteert. Steakhouses wij-
zen doorgaans op stevige stromen toeristen. Die bleven zelden hangen in Echten, een dorp
onder de rook van Hoogeveen met een heuse havezate, Huize Echten. Maar sinds september
2001 is er ook ’t Huus met de Belle (‘het huis met de bel’) schuin tegenover Huize Echten,
midden in het esdorp. ’t Huus met de Belle is de nationale en zeker de Drentse icoon geworden
van wat duurzame plattelandsontwikkeling kan bereiken. Echten is met ’t Huus met de Belle een
halteplaats geworden voor de duizenden toeristen die een van de vele auto-, wandel-, fiets-,
huifkar-, mountainbike- en kunst & natuurroutes volgen die het meer dan achthonderd jaar oude
dorp met ‘kenmerkende Saksische boerderijen’ doorsnijden.

“Er gebeurde hier bijna nooit iets”, zegt Janny Knol terwijl ze aanschuift aan de stamtafel in de
plattelandswinkel gevestigd in de voormalige schaapskooi van ’t Huus. “Het was een dood dorp.
De bermen waren slecht, een fietspad kenden we niet en zelfs in de gemeenteraad waren we
niet vertegenwoordigd.” Meer Echtense dames binnen de vereniging van plattelandsvrouwen
stoorden zich hieraan. Van lieverlee besloten ze met hun vijven in 1994 de vereniging
Dorpsbelangen Echten op te richten. Natuurlijk niet tot vreugde van het hele dorp. Er was al een
vereniging die de kaart- en bingoavonden organiseerde en meer drukte stelde niet iedereen op
prijs.  Ze draaiden echter bij toen Dorpsbelangen resultaten leek te boeken. Alle huishoudens
werden lid. En met succes vochten ze de gemeentelijke herindeling aan. Onder geen beding
wilden ze bij Hoogeveen horen. Ze wilden een plattelandsgemeente blijven. Samen met Ruinen,
Ruinerwold, Zuidwolde en De Wijk werd de nieuwe gemeente De Wolden opgericht. De bevol-
king had er zin in. Verwaarloosde erven werden opgeknapt, een eerste wandelroute aangelegd.  

De daadkracht van de Echtenaren begon buiten de dorpsgrenzen op te vallen. Ze kwamen in
het vizier van STAMM, de Drentse organisatie voor leefbaarheidvraagstukken die juist van de
provincie de opdracht had gekregen om uit te zien naar een plattelandsvernieuwingsproject in
het kader van het Europese programma Leader. Voorwaarde voor de Leaderprojecten is dat de
bevolking zelf de vernieuwing oppakt. Knol belegde samen met STAMM een aantal bijeenkom-
sten en al snel werd duidelijk dat de animo groot was en de fantasie zo mogelijk nog groter.
Uiteindelijk werd stichting De Es opgericht met als doel om de economie en recreatie van
Echten, te ontwikkelen, te promoten en te beheren. 

Knol: “Het doel was om de mensen die langs Echten kwamen even vast te houden. Want voor-
dat je het weet ben je het dorp uit. Toen deze boerderij, met een bel in de nok, vrij kwam zijn
daarom we direct in conclaaf gegaan met de eigenaresse mevrouw Moret. Zij bezit vele huizen
en boerderijen in de nabijheid. Vele boeren pachten van haar. Dit huis, met een slecht onder-
houden weilandje, leende zich perfect om de vernieuwing gestalte te geven. Moret werkte mee,
maar stelde wel enkele eisen, zoals de vestiging van een ambachtelijk bedrijf op de deel van de
boerderij.” 

  in Echten
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Dat is gelukt toont ze even later. Een van de weinige echt ambachtelijke boekbinders van
Nederland bezet nu de deel. In de wagenschuur bouwde het bedrijf een natte ruimte om papier
te scheppen. De hooischuur is compleet gerenoveerd tot een zeer moderne expositieruimte die
momenteel wordt gerund door de befaamde pottenbakker Freek Berends. De tentoonstellingen
beperken zich volgens Berends niet tot lokale schilders en kunstenaars. Berends is met enkele
kunstenaars en boeren een van de ontwikkelaars van het eerste project van de stichting: de
kunst & natuurroute die leidt langs kunstwerken in de omgeving van het dorp. Het weilandje is
omgetoverd tot een heuse brink en is naast parkeerterrein tevens evenementenplein. Aan de
voorkant van het huis zijn onder de projectnaam Dorp in Groen ecologisch verantwoorde
bomen gepland. Alleen de voormalige varkensschuur heeft nog geen bestemming. Moret over-
weegt er een ‘bed & breakfast’ gelegenheid in te vestigen, maar dat kan nog even op zich laten
wachten. 

De plattelandswinkel annex infocentrum op het complex van ’t Huus biedt alles wat een toerist
zich zou kunnen wensen. Zo is er een gedegen folder van Echten dat zich manifesteert als ‘een
kei van een dorp’. De kei ligt daadwerkelijk op een kruising een tiental meters verderop en er
zijn verpakte ‘Echtense keitjes’ te koop.  Over de streek en de routes zijn vele folders voorradig.
Natuurlijk zijn er koffiemokken en t-shirts met vleiende teksten over Echten, streekproducten
zoals blauwebessenwijn en oldambtsersap en vele kunstnijverheidsproducten van klei, hout en
glas die onder meer door de plaatselijke bevolking worden gemaakt. Knol: “We hebben een
betaalde kracht, maar de rest draait op vrijwilligers. ’t
Huus heeft daardoor een sterke sociale functie gekregen
voor het hele dorp.” 

De grootscheepse verbouwing van ’t Huus als pleister-
plaats en de conceptuele aanpak van de dorpsvernieu-
wing is aangeslagen. Naast ’t Huus zijn ook andere initia-
tieven ontwikkeld zoals de ombouw van een melkveehou-
derij tot een ambachtelijke ijsmakerij annex camping. Het
eerste jaar telde ’t Huus liefst 25.000 bezoekers. Echten
won de lokale toekomstprijs, was genomineerd voor de
nationale toekomstprijs en de Europese dorpsvernieu-
wingsprijs. 

Knol waakt echter voor de schaduwzijde. Het laatste wat ze wil is dat Echten een museumdorp
als Orvelte gaat worden. “Orvelte is een toeristendorp. Tot voor kort moest je geld betalen om
het te mogen bezoeken. Dat mag hier niet gebeuren. Echten moet zijn eigen identiteit houden,
het hoeft geen toeristische trekpleister te worden waarin de dorpelingen alleen maar bekeken
worden. Wij moeten gewoon kunnen leven. We zijn daarom ook niet in gegaan op een verzoek
om hier een grote toeristische attractie te bouwen zoals het boomkroonpad in Borger. Daar
hebben we lang over nagedacht, maar dat willen we niet. Het boomkroonpad trekt bussen vol
bezoekers. Dat past hier niet. De wegen zijn te smal en het project is te groot om te bemannen
met vrijwilligers. We zijn trots op ons dorp, we willen het laten zien, ze mogen het zien, maar
heel kleinschalig.” 
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Aan de andere kant moet de stichting wel gaan nadenken over haar financiële toekomst. De
subsidiekraan gaat een keer dicht. “We moeten zorgen dat we onszelf kunnen bedruipen. Dat
vraagt veel van de vrijwilligers, maar ik heb goede hoop dat het lukt. Zo organiseerden we dit
jaar op Eerste Paasdag een wandel-eierroute waar meer dan 400 mensen op af kwamen.
Vroeger gingen de mensen vanuit Echten met een eierkistje op de fiets naar de eiermarkt in
Hoogeveen of Meppel. Die eierroute heeft hier een historische betekenis en die willen we ver-
der uitbouwen. Zo leven er meer ideeën.”

Een oplossing voor een commercieel wat bredere armslag zou een horecabedrijf in bijvoorbeeld
de varkensschuur zijn. Lang is er gestudeerd op de vestiging van een erkende ambachtelijke
bierbrouwerij op het complex. Dat bleek haalbaar indien het de brouwer zou zijn toegestaan om
wat andere drankjes en etenswaren te verkopen. Maar dat ging de alom aanwezige mevrouw
Moret te ver, zo meldt ze in de mooi vormgegeven uitgave ‘Echten Schoolvoorbeeld.
Plattelandsvernieuwing in de praktijk.’ Dat zou alleen maar leiden tot concurrentie voor café De
Molen en café-restaurant Boschzicht. 
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Interview 

Kees Buizer 
Kinderwereldwinkel Max I

Een echte winkel als



Een pak Max Havelaar koffie, een reep chocola en een pot pindakaas. Keurig netjes overhandi-
gen Esmé en Maaike de bestelling aan de fietsenmaakster. Vorige week bestelde ze deze pro-
ducten en deze week komen de meiden van de Kinderwereldwinkel Max I het brengen. Contant
afrekenen hoeft niet, want een keer in de maand krijgt de trouwe klant een factuur. De fietsen-
maakster is zeer tevreden over de behandeling en als kleine zelfstandige juicht ze een initiatief
als dit van harte toe. Fijntjes constateert ze dat de twee nog niet de karaktertrek bezitten die op
den duur een tweede natuur wordt voor elke winkelier: pushen, zorgen dat de klant meer koopt
dan hij eigenlijk wil. 

Esmé en Maaike kennen nog geen zorgen, met een leeg plastic zakje in de hand, druk kleppend
wandelen ze gezellig terug naar de kinderwereldwinkel in buurthuis ‘De Havelaar’ in
Amsterdam Oud-West. Ze turen nog even naar binnen bij de meneer van de viswinkel die ook
spullen bij hen koopt, maar vandaag niet zo aardig was. Ze doen hun beklag erover bij Els en
Angelique, de medewerksters in het buurthuis.  

Het loopt tegen de vieren als ze terug zijn. De kinderwereldwinkel is net een half uur open en
sluit de deuren pas weer om halfzes, elke maandag, dinsdag en donderdag. Ze beginnen altijd
met een kleine vergadering met ranja en volkoren koekjes. Dan worden de taken verdeeld
onder de gemiddeld negen participanten per dag. Esmé en Maaike liepen vandaag de
bestellingen in de buurt af, Mathijs ging op de computer een nieuwe aankondiging maken van
de openingstijden. Anderen storten zich op het maken van een kalender met belangrijke data.
Roulerend staat iedereen deze dag even in de winkel die is ingericht in een hoek van de grote
zaal van het buurthuis. Een luik moet omhoog, deurtjes open en dan openbaart zich de waaier
aan producten die ook verkrijgbaar zijn in de reguliere Fair Trade wereldwinkels. Diverse arm-
banden en andere kleine producten worden uitgestald op de toonbank. 

Kees Buizer, de bedenker van de kinderwereldwinkel en productleider kinderwerk in Oud-
West, kijkt goedkeurend toe. Hij wou zelf een winkel toen hij tien jaar was, een eau de cologne
winkel, of nog beter een fabriek en had al toestemming gevraagd aan de burgemeester om alle
rozenblaadjes in het plantsoen te mogen plukken. Dat is hij ook gaan doen, maar wegens pro-
blemen in het productieproces wilde de winkel maar niet van de grond komen. De kinder-
wereldwinkel bestaat inmiddels 5 jaar. De opening werd verricht door de Amsterdamse burge-
meester Patijn.

Buizer: “Het idee was om de kinderen inzicht te geven in handel, een fenomeen waar ze in de
stad doorlopend mee geconfronteerd worden. Ze waren al vaak aan het knutselen hier,  en een
van de gedachten was dat ze hun armbanden, versierde bloempotten en kleiwerk zouden kun-
nen verkopen. Zo ontstond de gedachte van een winkel waarbij we de activiteit wilden combi-
neren met naschoolse opvang.” Een echte winkel moest het worden van waaruit de kinderen na
school konden komen en gaan als in een groot middenstandgezin. Buizer eufemistisch: “Die
gedachte sloeg bij het management en de politiek niet zo aan.” Het werd uiteindelijk de winkel
in het buurthuis. De producten komen uit het magazijn van de Wereldwinkelketen in
Culemborg en natuurlijk staan hun eigen objecten ook in het schap. De klantenkring bestaat
voornamelijk uit bezoekers van het buurthuis en de enkele vaste klanten in de omgeving. 

naschoolse opvang
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Esmé en Maaike storten zich op het maken van paspoorten, met daarin verhaaltjes over henzelf
versierd met tekeningen. Die zijn bedoeld voor hun leeftijdsgenoten in Managua en Beira waar
ze contact mee onderhouden door de samenwerking van de wereldwinkel met de OSA
(Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam). Waar hun teksten nog redelijk lieflijk en
naïef zijn (‘hebben ze bij jullie ook kleurpotloden?’) zijn de antwoorden uit Managua erg direct.
Een van de schrijvers stuurt het volgende bericht: “Ik stuur de groeten en omhelzingen aan de
kinderen in Nederland. Ik stuur deze brief om te vragen of je me alstublieft een ticket wilt sturen
om naar Nederland toe te komen. Omdat ik gelukkig wil zijn als ieder ander kind. Ik wil opknap-
pen en niet meer vervelend zijn, ik wil de wereld leren kennen en als alle kinderen wil ik IETS
worden in mijn leven. Vroeger was ik een dief die de mensen bestal maar nu heb ik er spijt van
en wil ik dat jullie me helpen door een ticket naar Nederland te sturen.” De meiden zullen daar
niet op in gaan zeggen ze resoluut.

Buizer: “De winkel moest wel een meerwaarde hebben. Via de Klas van Max, een project van
de OSA leren ze waar de producten vandaan komen, wat eerlijke handel is, en dat de boeren
daar eerlijke lonen krijgen. En we werken aan het eind van het jaar ook samen met Solidaridad.
Dan hebben we het over de levensomstandigheden in Latijns Amerika. Dit jaar konden de kin-
deren direct vragen stellen aan enkele katoenboeren in Peru die de stof leveren voor Kuyichi
jeans, het nieuwe duurzame jeansmerk van Solidaridad.” De winkel draait ondertussen met een
bescheiden winstje. Daarvan gaat een deel naar War Child en een deel naar het kinderwerk. De
bedragen kunnen oplopen indien ze veel kerstpakketten mogen verzorgen. De kinderen moe-
ten zelf opschrijven wat ze verkocht hebben en aan het eind van de maand het geheel optellen.
Het bedrag vullen ze in op de tabel in de kamer van Els. Een blik op de statistiek leert dat de
omzetten niet altijd even stabiel zijn, maar de grafieken wel bijzonder mooi zijn ingekleurd. Els:
“Dit vinden ze stukken leuker dan in de klas zitten. Hier moet het niet allemaal, het mag en het
is ook niet zo dat we in die paar uur allemaal dingen doen die met de winkel te maken hebben.
Soms gaan we ook even lekker naar buiten, of even op internet.”

De 27 kinderen die deelnemen betalen 4,5 euro contributie per maand om lid te mogen zijn van
de wereldwinkel. Dat geeft ze tevens het recht om mee te gaan naar evenementen als het kin-
derrechtenfestival in Ahoy of het Amsterdam Roots festival. Buizer krijgt van ouders zelfs te
horen dat het te goedkoop is, omdat reguliere opvang veel prijziger is. Buizer: “Ik sta soms ver-
baasd van de vastigheid. Sommige kinderen zitten er al voor het derde jaar op en blijven komen
al zijn ze naar andere delen van de stad verhuisd.” Wat hem en Els alleen uitermate verbaasd is
dat het succesvolle initiatief amper navolging krijgt. Niet in de stad en ook niet daarbuiten terwijl
ze veel verzoeken om informatie hebben gekregen en veel aandacht hebben gehad. Buizer zou
daar graag meer werk van maken. Alleen de Julianaschool in Schagen past een vergelijkbaar
principe toe.
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Esmé en Maaike komen al voor het tweede jaar. Maaike: “Het is heel leuk om in de winkel te
staan. En ik schrijf nog steeds met iemand uit Nicaragua.” 
Esmé: “Het leukste van het kinderrechtenfestival is dat er dan artiesten komen. Bijvoorbeeld uit
GTST. Dan kun je een handtekening vragen. Ik heb er een van Stefano.” 
Zouden ze later in een winkel willen werken? Nee, schudden de hoofden beslist. “Misschien als
bijbaantje”, oppert Maaike terwijl ze de laatste hand legt aan het punnikwerk voor haar paspoort.
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> 3.4
wat doen overheden?

GEMEENTEN STARTTEN LOKALE AGENDA 21

Foot Fight Project waarbij jongeren kunnen
uitrekenen hoeveel ruimte ze zelf
op aarde gebruiken in vergelij-
king met mensen in andere lan-
den. Naar aanleiding hiervan

wordt door jongeren een
actieplan opgesteld om tot een
meer eerlijkere verdeling in de
wereld te komen. De ideeën wor-

den uiteindelijk voorgelegd aan
Wim Kok.
Financiering: Ministerie VROM,
NJMO

46
030-2316833 

Het ondertekenen van Agenda 21 door de

Nederlandse regering in Rio de Janeiro heeft pas

enkele jaren later een uitwerking gekregen op lokaal

niveau via de VOGM-regeling
156

van het ministerie

van VROM door het ontwikkelen van een Lokale

Agenda 21. 

Voor veel gemeenten was dit de eerste kennismaking met het begrip

duurzame ontwikkeling, dat vanwege de beleidscontext ook op lokaal niveau

een duidelijk 'milieu-item' werd. Vanwege de grote onbekendheid met het

onderwerp en de onduidelijkheid over de invulling hiervan hebben slechts

160 gemeenten deze taak (vrijwillig) opgepakt. In de uitwerking hiervan

bleken grote verschillen te zitten. Benaderde de ene gemeente het als een

geheel nieuw concept om een gemeentelijke visie op duurzaamheid te

ontwikkelen, de andere legde de nadruk op activiteitenagenda's en projecten.

Hoewel het LA21-beleid niet succesvol werd blijkt wel dat dergelijke

processen van onderaf tijd kosten157.

gemeenten startten stadsgesprekken
rond leefbaarheid
Gelijksoortige processen met 'leefbaarheid' als inhoud krijgen meer aandacht

en inbedding binnen overheidsorganisaties dan duurzaamheid. In het kader

van het grotestedenbeleid worden diverse stadsvisies, veelal in dialoog

('stadsgesprekken') met de bevolking, opgesteld. Belangrijke verschillen zijn

de zichtbaarheid en concreetheid van de inhoud en de grootte van de bud-

getten.

> In 1998 en 1999 heeft de gemeente Den Bosch stads-
debatten georganiseerd om zo’n samenspraak (interactief) met
de inwoners van de stad een nieuwe visie op de toekomst van
de stad te formuleren. Deze stadsvisie doet belangrijke uit-
spraken over de koers die de stad op de lange termijn gaat vol-
gen: 'Duurzaamheid is de leidraad van het handelen van be-
stuurders, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Burgers
zijn in grote mate verantwoordelijk geworden voor het 'eigen
welzijn'. De Stadsvisie is inmiddels uitgewerkt in een econo-
mische, een ruimtelijke en een sociale structuurvisie, en een
nota Grotestedenbeleid. Onder elke visie hangen vervolgens
uitwerkingsplannen op deelterreinen zoals bij ruimte, milieu,
verkeer en vervoer, landschap en architectuur158.
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Het grotestedenbeleid heeft veel aspecten in zich van duurzame ontwikke-

ling. Deelnemende gemeenten worden sterk gestimuleerd om de problemen

en het beleid in samenhang te benaderen met daarbij een sterke interactie

met de lokale samenleving. Visitatie van de gemeenten door onder meer

vertegenwoordigers van andere deelnemende gemeenten wordt als instru-

ment ingezet. Bij de grote steden zien we dat de aandacht voor het proces in

het grotestedenbeleid veel groter is dan bij Lokale Agenda 21. De processen

lopen vaak naast elkaar en hebben zo nu en dan een relatie op projectniveau.

gemeenten ontschotten...
Bij vele overheidsorganisaties is bij het aanpassen van de organisatie

gekeken naar een andere opzet van de structuur, waarbij de externe inte-

gratie en ontschotting een belangrijke rol speelde. Ook hier is een verschei-

denheid waarneembaar die afhankelijk is van de situatie ter plaatse. Zo gaat

de organisatiestructuur van de gemeente Apeldoorn159 uit van dynamiek en

netwerken, terwijl andere gemeenten nog steeds het statische diensten- of

het sectorenmodel hanteren. De ecopolisbenadering gaat uit van ecolo-

gische (stromen), sociale (participatie) en ruimtelijke (gebieden) kwaliteiten.

Wageningen Ecopólis staat voor een
duurzame inrichting van woonwijken
en bedrijfsterreinen in een groene
omgeving, uitgaande van verkeersin-
frastructuur en water als sturende
factoren. Een groot aantal partijen,
waaronder de gemeente, de univer-
siteit en bedrijven hebben in 1999 de
ambitie uitgesproken om samen te
werken aan de ontwikkeling van een

duurzame stad. De pilot moet deze
ambitie verder helpen waarmaken.
Daartoe zullen de partners in
Wageningen nieuwe vormen van
samenwerking moeten ontwikkelen,
waarin iedere deelnemer vanuit zijn
eigen belang gezamenlijke doelen
kan realiseren binnen randvoorwaar-
den van duurzaamheid. De pilot
moet ertoe leiden dat: 

> een blijvend samenwerkingsverband tot

stand komt in een publiek-privaat

netwerk, dat duurzaamheid als een geza-

menlijk belang realiseert; 

> een aantal concrete - nader te benoemen -

activiteiten in gang worden gezet vanuit

dit netwerk en die duurzaamheid

bevorderen160.

47
www.njmo.nl 
030 231 6833

You tell me Project waarbij allochtone jonge-
ren hun mening kunnen geven op
het gebied van duurzame ontwik-

keling. De resultaten van het
project worden weergegeven in
een handboek.

Financiering: Ministerie VROM,
VSB fonds en KNHM.
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> soester duurzaam-
heidsdialoog

Toepassing van interactieve beleids-

vorming in de periode 1998/1999 bij 

de ontwikkeling van het gemeentelijk

milieubeleidsplan  (Gemeentelijk

Duurzaamheidsplan 1999-2002).

Markante momenten vormden een 

drietal dialoogbijeenkomsten in het

gemeentehuis. Parallel aan deze open-

bare dialoog experimenteerde de

gemeente met een digitaal discussie-

platform op de gemeentelijke website.

Het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan

1999-2002 Soest is vastgesteld bij raads-

besluit van 24 juni 1999. Aan de vast-

stelling ging een intensieve dialoog met

burgers en lokale groeperingen vooraf.

Drie bijeenkomsten in het gemeentehuis

tijdens opeenvolgende fasen van het

proces trokken een gemiddelde van ruim

zestig bezoekers. Op de slotbijeenkomst

kon iedere aanwezige tien munten

verdelen over de 32 taakstellingen

(beleidsambities). De daaruit voort-

vloeiende voorkeursvolgorde werd bij de

prioriteitsstelling door de raad in grote

lijnen overgenomen. De Soester

Duurzaamheidsdialoog kreeg in 2000

een follow-up via de deelname van Soest

aan de Lokale Duurzaamheidspiegel

2000 van de NCDO.

> Op sociaal-educatief terrein is de brede basisschool in opmars. In 2010 zal

1 op de 10 basisscholen deel uitmaken van een breed netwerk van

wijkvoorzieningen. 350 gemeenten zijn serieus bezig met het oprichten van

brede basisscholen. Het draagvlak is groot: 70% van de lokale politici vindt

dat eigenlijk alle scholen breed moeten worden. Vragen bestaan er (politiek

gesproken) over de verantwoordelijkheidsverdeling in de opvoeding van de

kinderen tussen scholen en ouders.

De gemeenten hebben sinds dit jaar te maken gekregen met de Wet

Dualisering Gemeentebestuur161. Hoewel deze verandering vooral een

bestuurlijk interne aangelegenheid is waar de gemiddelde burger maar

weinig van merkt162, heeft het wel geleid tot een extra impuls van andere

lopende activiteiten om de relatie burger-overheid te verbeteren. Dit is

vooral merkbaar bij de activiteiten van gemeenten bij interactieve beleids-

vormingsprocessen163.

Stichting
Maatschappelijke
Ontwikkeling Leidse Rijn 

Project om alles wat bewoners
van de Leidse Rijn nodig hebben,
mogelijk te maken. SMOL is meer

dan een welzijnsorganisatie.
Financiering: lokale overheden,
klanten 48

www.smol.nl  
030 662 2538
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…provincies ook...
Bij de provincies is een zelfde ontwikkeling gaande. Er komen meer 'gebieds'

gedeputeerden164 en ambtelijke bureaus, die de integrale ontwikkeling van

gebieden mee vorm geven. Een aantal provincies heeft in plaats van een

milieu- en een ruimtelijke-ordeningsplan een provinciaal omgevingsplan

opgesteld165. Het Europese plattelandsbeleid heeft aan deze ontwikkelingen

bijgedragen. In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan via het beleid

voor waardevolle cultuurlandschappen, ROM-gebieden, enzovoort. In

Overijssel wordt nu gewerkt aan 'mediation' in de ruimtelijke ordening: er zijn

zo veel tegengestelde of niet gelijktijdig te realiseren wensen dat een goede

gang van zaken op de langere termijn alleen maar mogelijk is als er actief

bemiddeld wordt tussen deze belangen.

...en worden de spil bij leren voor
duurzaamheid
Een andere verandering in de afgelopen jaren  was de organisatiestructuur

van het programma Leren voor Duurzaamheid. Werd de voorloper van dit

programma (de extra Impuls Natuur- en Milieueducatie) nog in het geheel

uitgevoerd door de rijksoverheid, bij Leren voor Duurzaamheid is er ver-

sterkt ingezet op decentraal niveau. "Werken aan duurzaamheid, geregis-

seerd vanuit de provincies, zal dicht bij de mensen moeten gebeuren: op

regionaal en gemeentelijk niveau"166. De provincies hebben zo een belang-

rijke rol gekregen. De provincies hebben financiële middelen ter beschikking

gekregen, waarmee ze een zelf opgesteld en landelijk getoetst Provinciaal

Ambitie Statement kunnen uitvoeren. Zij werden zo gestimuleerd om een

actieve (regie)rol op het gebied van duurzame ontwikkeling te vervullen. 

In de provincie Noord-Brabant was dit

echter reeds langer de praktijk. Met het

project 'Brabant 2050' werd immers in

1996 reeds een brede discussie geïni-

tieerd om duurzaamheid te verankeren in

deze provincie. Dit resulteerde in het in

1997 verschenen 'Manifest Brabant

2050'. Naast discussies en projecten op

provinciaal niveau werd dit ook gesti-

muleerd in de binnen deze provincie

gelegen gemeenten. Met programma's

als 'Brabant Elan' en 'Leren voor een

duurzame samenleving' wordt het 'doen'

gestimuleerd. Voor het meten en eva-

lueren is Telos,  het Brabants Centrum

voor Duurzaamheidsvraagstukken,

opgericht als een netwerkorganisatie

waarin diverse Brabantse organisaties

hun expertise hebben gebundeld. Telos

brengt gegevens over sociale en cul-

turele, ecologische en economische

ontwikkelingen in Noord-Brabant bijeen

en maakt deze toegankelijk, onder meer

door het jaarlijks uitbrengen van een

Duurzaamheidsbalans. Inmiddels is Telos

ook door andere provincies gevraagd

een bijdrage te leveren aan provinciale

duurzaamheid.

> brabant kijkt twee
generaties vooruit

49
veluweranger@ivn.nl  

026 446 1168

Veluwe Ranger
Organisatie

Stichting die door het inzetten
van speciaal opgeleide Veluwe
Rangers, toeristen en recreanten
de Veluwse natuur  op een
verassende en verantwoorde

wijze wil laten beleven. De stich-
ting wil door middel van
activiteiten een duurzame en
natuurgerichte recreatie op de
Veluwe stimuleren.

Financiering: Provincie Gelder-
land, KONVER, WCL, toeristen
en recreanten
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gemeenten werken samen
Uit zowel het programma Leren voor Duurzaamheid als uit het project

'Brabant 2050' kan worden afgeleid dat een goede samenwerking tussen ver-

schillende overheidsinstanties een grote impuls kan vormen voor het proces

van duurzame ontwikkeling. Dit beeld wordt nog eens versterkt wanneer we

zien dat overheden (naast organisaties als de VNG en het IPO) participeren

in diverse netwerkorganisaties. Vereniging Stadswerk, Klimaatverbond

Nederland, GIDO Stichting, Kennisnetwerk Duurzaam bouwen, de Zeister

Kring om er maar een paar te noemen. Maar ook internationaal nemen

Nederlandse overheden deel aan netwerken als ICLEI, Eurocities en The

European Sustainable Cities and Towns Campaign.

Vanuit de drie verschillende pijlers van duurzaamheid zien we ook diverse

bewegingen binnen de overheden. Op sociaal terrein is daar bijvoorbeeld de

tendens naar wijkgericht werken, op het economische vlak worden vele

bedrijfsterreinen duurzaam ingericht, energiebeleid transformeert naar het

meer integraal klimaatbeleid, integrale waterplannen worden overal

ontwikkeld en de traditionele natuur- en milieueducatie sector is begonnen

zich om te verbreden naar (leren voor) duurzaamheid.

waterschappen bezig met natuurlijke
hulpbronnen
Diverse waterschappen houden zich op de een of andere wijze met de

omgeving bezig buiten hun klassieke taken van kwalitatief en kwantitatief

waterbeheer. Deze zijn op zoek naar alternatieve financieringsvormen om

het landschap te onderhouden. Ook wordt hard gewerkt aan het 'gesloten'

maken van de waterkringloop (van waterzuivering tot riooloverloop). In een

aantal gebieden wordt niet alleen samengewerkt met de ingelanden, maar

ook intensief met organisaties op het terrein van landschapsbeheer, natuur-

beheer en cultuurhistorie. Vanuit de historie leeft bij vele waterschaps-

mensen een duurzaamheidbesef: het water moet én gekeerd worden én is

een belangrijk productie- en 'leef'middel167.

Deltawind De coöperatie Deltawind reali-
seert en stimuleert duurzame
energie op Goeree-Overflakkee.
Zij doen dit middels het plaatsen
van windturbines en zonnepane-

len.  Verder wordt er onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden
van andere vormen van duurzame
energie. Sinds 1989 hebben de
projecten van Deltawind al 50

miljoen kilowattuur schone ener-
gie geleverd.
Financiering: leden van de coö-
peratie

50
www.deltawind.nl  
0187 470544

waterschap de waterlanden heeft drie taken:
waterbeheersing, waterkering en wegenbeheer.
omdat de waterlanden al het water én de lijn-
elementen dijken en wegen beheert, is het de
landschapsbeheerder van waterland in brede zin.
vanuit die hoedanigheid vullen we onze taken in:
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de motivatie
Wanneer we kijken naar de drijfveren van overheden om actief te zijn op het

gebied van duurzame ontwikkeling valt op dat zowel op het terrein van

Lokale Agenda 21 als Leren voor Duurzaamheid en het grotestedenbeleid de

betreffende overheden tot activiteiten overgingen wanneer er ook een

budget voor beschikbaar werd gesteld door de rijksoverheid. Brabant 2050

toont een andere drijfveer: de noodzaak om voor een streekplan de

betrokken landbouw- en milieuorganisaties weer 'on speaking terms'168 te

krijgen. Over het algemeen beschouwd komt duurzame ontwikkeling niet

vanuit een 'politieke agenda' van de grond maar eerder vanuit het maat-

schappelijk krachtenveld. Drijfveren voor overheden om actief te zijn met

duurzame ontwikkeling lijken daarom vooral extern te liggen. Niet bekend is

of dit van invloed is op de prioritering en 'mainstreaming' van duurzame

ontwikkeling als beleidsterrein.

met een 'brede kijk'; rekening houdend met de speci-
fiek landschappelijke, cultuurhistorische, natuur-
en recreatieve waarden van de veenweidegebieden
en droogmakerijen in het gebied.

imago
Er lijkt een tegenstelling te zijn tussen het imago van de overheid in het alge-

meen en de verwachtingen, die men heeft van deze zelfde overheid wan-

neer het gaat om de taakverdeling in het proces van duurzame ontwikkeling.

Ook tijdens de provinciebijeenkomsten die in het kader van de

Maatschappelijke Verkenning zijn gehouden is dit duidelijk naar voren

gekomen. Enerzijds ziet men de overheid als een sterk verkokerde en ineffi-

ciënte organisatie die een integraal beleidsveld als duurzaamheid niet kan

ondersteunen. Aan de andere kant wordt wel de verwachting uitgesproken

dat deze zelfde overheid het proces van duurzame ontwikkeling ondersteunt

en zich eigen maakt. Uit de provinciale bijeenkomsten169 bleek dat projecten

waarbij een overheidsinstantie een sterke regiefunctie vervult, kansrijker

worden geacht. Een andere tegenstrijdigheid ligt in het denken binnen de

diverse overheden zelf wanneer het gaat om de relatie overheid-burger.

Door gemeenten wordt vaak gepropageerd dat zij als lokale overheid het

dichtst bij de burger staan. Het beleid van de rijksoverheid neigt ook steeds

meer in die richting: het rijk stelt de kaders en de gemeenten zijn verantwo-

ordelijk voor de uitwerking naar de burger toe. 

51
0348 428926

Leefbaar platteland Plattelandsbewoners ontwikke-
len zelf initiatieven die hun
leefwereld kunnen verbeteren.

In hun eigen omgeving voeren zij
activiteiten uit om deze initi-
atieven te realiseren. Het project

loopt momenteel in het Zuid-
Hollandse Streefkerk onder de
naam Buitengewoon Leefbaar.

H O O F D S T U K  3  W AT  D O E T  M E N  A A N  D U U R Z A M E  O N T W I K K E L I N G ? 9 5



> 3.5
wat doen de kennisinstellingen?

Vooral grotere bedrijven171 hebben zo hun eigen ontwikkeling en versprei-

ding van kennis ter hand genomen door speciale instituten op te zetten.

Maatschappelijke organisaties172 ontwikkelen hun eigen 'masterclasses' voor

het (toekomstig) kader. En er is een breed aanbod ontstaan van particuliere

cursussen en trainingen.

Binnen het (formele) onderwijs is een veelheid van interdisciplinair onderwijs

(en onderzoek) ontwikkeld naast de reguliere disciplinegerichte hoofd-

stroom. Projectonderwijs is reeds decennia een begrip. In het laatste decen-

nium heeft dat meer betekenis gekregen omdat vaak duurzame ontwikkeling

een centrale doelstelling is geworden.

duurzame ontwikkeling in het hoger
onderwijs
Het hoger onderwijs kent een omvangrijk netwerk onder de noemer

'duurzaam hoger onderwijs' waar (wetenschappelijke) dwarsverbanden 

worden gelegd, maatschappelijke problemen interdisciplinair worden

aangepakt en waaruit nieuwe onderzoeksagenda's uit voortkomen. Vrijwel

alle universiteiten en hogescholen in Nederland zijn daar, met verschillen in

intensiteit, bij betrokken.173

De integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs krijgt

gestalte middels projecten bij de verschillende universiteiten en hoge-

scholen. Deze projecten zijn erop gericht het begrip duurzame ontwikkeling

in te vlechten binnen het bestaande curriculum en duurzame ontwikkeling te

incorporeren in onderwijs en onderzoek middels nieuwe studierichtingen en

afstudeervarianten. De Technische Universiteit Delft heeft naast een project

voor de ontwikkeling van inleidende vakken en invlechting van duurzame

ontwikkeling nu ook een afstudeervariant ontwikkeld waarbij studenten de

vermelding duurzaam ingenieur op hun diploma krijgen. Om in aanmerking

te komen voor deze vermelding dient het afstudeeronderwerp in het teken

te staan van duurzame ontwikkeling.

Duurzame waterketen
Zaandam-Oost

Project ter aanpassing van
drinkwaterstelsel en ter
vernieuwing van rioolstelsel en
afvalwaterzuivering. In het pro-
ject wordt een lange termijn visie

op een duurzame waterketen in
Zaandam-Oost opgesteld, en ver-
taald naar korte termijn maat-
regelen.

Financiering: PWN, gemeenten
Zaanstad, Landsmeer en
Oostzaan, NIDO 52

www.nido.nu  
058-2954545

Kennis wordt door veel groepen als een van de

belangrijke 'productiefactoren' gezien. Meer

groepen nemen daarin hun eigen verant-

woordelijkheid binnen hun eigen mogelijkheden.

"Steeds meer ondernemingen sturen hun managers

liever niet naar een externe MBA-opleiding. Ze ope-

nen een eigen bedrijfsuniversiteit. Dat is efficiënter

en versterkt bovendien het wij-gevoel".
170

96 N AT I O N A L E  S T R AT E G I E  V O O R  D U U R Z A M E  O N T W I K K E L I N G



> Er bestaat een Copernicus Handvest voor Univer-
siteiten en een Handvest Duurzaamheid voor Hoge Scholen
ten behoeve van integratie van DO in onderwijs. De landelijke
Commissie Duurzaam Hoger Onderwijs waarin WO en HBO
zijn vertegenwoordigd evenals de ministeries van VROM,
OCW, LNV en EZ, heeft eveneens als doel integratie van
duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs1.
Er worden vele activiteiten door de universiteiten ontplooid
maar die lijken toch nog versnipperd. Een inventarisatie van de
Universiteit van Amsterdam1 vanuit de optiek van  studenten
levert bijvoorbeeld het volgende beeld:

> info moeilijk te vinden
> geen relatie tussen do en missie universiteit
> informatie van universiteiten van leiden, nijmegen

en utrecht en tu eindhoven toegankelijk
> wel ondergebracht bij milieucentrum
> onderzoek sterk gericht op

natuurwetenschappelijke thema's
> geen info over studentenparticipatie

Aan de andere kant wordt er door het netwerk Duurzaam
Hoger Onderwijs hard nagedacht over een toekomstvisie:

> criteria voor duurzaam hoger onderwijs. over
tien jaar leren alle studenten tijdens hun studie
de relatie tussen vakgebied en duurzame ontwik-
keling. duurzame ontwikkeling is een belangrijk
onderdeel van elke studie, waarop regelmatig
wordt  getoetst.

> interdisciplinair studeren. doel over 50 jaar: elke
student in hoger onderwijs kan in regulier pro-
gramma deelnemen aan interdisciplinaire onder-
wijsmodules gericht op 

> disciplinaire verdieping do. levenslang leren
wordt vanzelfsprekend. do is daar vanzelfspre-
kend thema. onderwijs niet alleen intellectuele
uitdaging, maar ook emotionele en intentionele
uitdaging.

> noord-zuid. de volgende generatie kan omgaan
met problematiek van mondiale do. van belang
zijn de elementen van mondiale do, echte samen-
werking tussen diverse groepen, culturen en
belangen.

Er wordt verder gewerkt aan de uitwerking van deze lange
termijnvisies.

53
www.milieucentrumutrecht.nl  

030 236 7240

Duurzame economie
visies in Utrecht

Brochure uitgegeven als eind-
product van het project Milieu en
Economie van het Milieucentrum
Utrecht. Met de brochure wil

Milieucentrum Utrecht een bij-
drage leveren aan de beeldvorm-
ing rond het thema duurzame
economie door een overzicht te

bieden van verschillende visies.
Financiering: Gemeente Utrecht,
Nationale Postcode Loterij
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duurzame ontwikkeling in het basis- en
voortgezet onderwijs
In het basis- en voortgezet onderwijs zijn weer andere inhoudelijke veran-

deringen waar te nemen. Een deel van het lespakket is gericht op de omge-

ving. De vrije uren, waarvan de school zelf de inhoud kan bepalen, worden

ingevuld op basis van een breed aanbod vanuit allerlei organisaties en insti-

tuties, die daarvoor lespakketten hebben ontwikkeld. Via programma's als

‘Leren voor Duurzaamheid' en organisaties als de COSsen worden aan spec-

ifieke duurzaamheidthema's aandacht besteed. Zo is er via Leren voor Duur-

zaamheid een uitwisseling met Marokko tot stand gekomen met als centrale

ingang de schooltuinen174. In Drenthe worden scholieren van asielzoeker-

centra in contact gebracht met leeftijdgenoten op andere scholen om over de

verschillende leefomgevingen en achtergronden te praten en projecten op

dat gebied te doen.

ervaren om te leren
Niet alleen de leerstof is aan verandering onderhevig, ook de wijze van leren

en de plaats van het formele onderwijs voor lerende mensen krijgt volop aan-

dacht. Bij de wijze van leren speelt het opdoen van ervaring een steeds belan-

grijker rol. Daardoor zijn de formele leerinstellingen steeds meer op zoek naar

geschikte praktijkvoorbeelden. Combinaties van leren en werken in het MBO,

de werkende student, die met zijn werkervaring in de collegebanken zit, maar

ook op de basisschool, waar leerstof via excursies aangeboden wordt zijn daar-

van voorbeelden. In het voortgezet onderwijs is het 'studiehuis' (waarin meer

nadruk wordt gelegd op het zelf ervaren, verzamelen en analyseren van feiten

en kennis) als voorbeeld te noemen. ROC's richten zich steeds meer op vol-

wasseneneducatie door het aanbieden van speciale trainingen en cursussen.

andere kwaliteiten
Uit het bedrijfsleven en uit maatschappelijke organisaties komt steeds vaker

de roep om het 'wij-gevoel' te versterken (zie boven).  In diverse organisaties

en trainingsinstituten is deze vraag omgezet in een specifieke kennisbe-

hoefte: hoe krijgen we met elkaar bepaalde zaken gedaan. In het informele

onderwijs draait het zo steeds minder om de meer technisch en disciplinair

gerichte kennis maar meer om het ontwikkelen van sociale vaardigheden, lei-

derschapsontwikkeling en om  het bewust omgaan met (bedrijfs)culturen en

culturele verschillen175.

maatschappelijke aspecten
Dat scholen meer zijn dan een 'leerfabriek' en een rechtstreekse betekenis

hebben voor de leefomgeving bleek onder meer uit het initiatief van een aan-

tal scholen in Drenthe. Omdat zij dreigden niet meer te kunnen voldoen aan

de (wettelijke) minimumaantallen kinderen per school is een administratieve

maatregel overeengekomen; nu zijn de scholen gehandhaafd waardoor de

kleine kernen een betere positie voor de toekomst kunnen behouden.

Opvang tussen de middag en combinaties met sportverenigingen en andere

activiteiten maakt dit ook helder. Op veel plaatsen wordt geëxperimenteerd

met diverse opzetten. In de gevoerde gesprekken is ook regelmatig aandacht

gevraagd voor de omvang van de scholen. Grote scholen anonimiseren en

leidden tot minder leermomenten in het sociaal gedrag van kinderen. Hier-

door zou meer overlast op straat ontstaan, de betrokkenheid van ouders

beperkt worden en inpassing in de lokale leefomgeving meer problemen

opleveren.

> Codename Future voert samen met scholen
projecten uit om verschillende groepen met elkaar in
contact te brengen en de eigen leefomgeving van
scholieren te verbinden aan mondiale vraagstukken.
Op een aantal scholen zijn deze activiteiten succes-
vol gebleken en dragen ze bij aan de actieve rol van

mensen in de samenleving. De Stichting Toekomst-
prijs heeft inmiddels een project opgezet om het
denken over de toekomstige samenleving te 
stimuleren.

Campagne 
‘Fiets naar je werk

Campagne om het woon -werk-
fietsen te stimuleren. De cam-
pagne biedt een concrete
mogelijkheid om bij te dragen
aan de leefbaarheid van

Nederland. Onder het motto
‘Denk mondiaal, handel lokaal’
roept ‘Fiets naar je werk’ op om
mee te werken aan een duurzame
ontwikkeling.

Financiering: NOVIB, Eco-
operation, Nederland in beweg-
ing!, fietsersbond en diverse
gemeenten
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www.fietsactie.nl  
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Veel discussie bestaat er over 'witte' en 'zwarte' scholen. Diverse gemeenten

proberen scholen zoveel mogelijk gemengd te houden. De grote betrokken-

heid van ouders, overheidsinstellingen en de sterke emoties, die het oproept

maken duidelijk dat het vaak niet gaat om de kwaliteit van de vakinhoudelijk

onderwijs. Het gaat om een veelheid van factoren zoals de plaats, die de

school in de maatschappij inneemt, om de verwachte schoolresultaten, om

de relaties binnen de school en nog veel meer

twee lijnen zichtbaar
De conclusie, die zich opdringt, is dat er op twee sporen meer integraal ge-

werkt gaat worden in de toekomst. Het gaat om het vakinhoudelijke: meer

interdisciplinair, meer probleemgericht, meer soorten kennis dan allen 

cognitieve kennis.

kennis als religie?
Prof. R. de Wilde176 vindt dat we te maken hebben met een kenniscultus: er

worden dingen van verwacht, die we vroeger van engelen verwachten. Dat

heeft ook gevolgen voor de besluitvorming. Politieke conflicten worden tot

kennisconflicten en "dus ...verschijnen overal carpoolplaatsen, niet omdat

naar behoefte eraan empirisch onderzoek is gedaan, maar omdat economi-

sche beslismodellen zeggen dat zo'n prikkel werkt."  Bovendien "stimuleert de

kenniscultus een tweede reductie: ze bevoordeelt kortetermijnkennis boven

langetermijnkennis". Hij pleit voor voldoende ' checks and balances' rondom

de wetenschap. Het geven van een plaats aan stakeholders met betrekking tot

de wetenschap en het verantwoording afleggen door de wetenschap is dus

van belang.

Het andere spoor van integratie betreft het plaatsen van de school of de ken-

nisknooppunten in de omgeving: meer betrokkenheid van ouders, meer oog

voor de leefomgeving (ook als inspiratiebron om kennis op te doen), meer

banden met andere organisaties (bedrijfsleven, maatschappelijke orga-

nisaties).

De hindernissen bij het vinden van die nieuwe wegen zijn van verschillende

aard. Opgemerkt werd dat veel regelgeving de aanpassing in de weg staat.

Door de veelheid van veranderingen is er een overbelasting van het kennis-

systeem ontstaan, waardoor uitval onder het personeel relatief groot is.

Bovendien zijn de kennisinstellingen vaak zo groot geworden dat het moeilijk

is zich aan te passen aan de lokale omstandigheden.
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030 233 1328

Echte Welvaart Platvorm Echte Welvaart streeft
naar een Nederland waar naast
materiële welvaart, ook immate-
riële welvaart in overvloed aan-
wezig is. Zij streven naar een ba-

lans tussen ecologische,
economische en sociale waarden.
Echte Welvaart is een sterk
groeiend netwerk waarin mensen
uit maatschappelijke organisaties,

bedrijven, overheden nieuwe
coalities vormen, kennis delen en
mekaar inspireren.
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NIDO is een van de twaalf initiatieven die de Nederlandse
regering financiert in het kader van het ICES-Kennis-
infrastructuur programma (ICES-KIS). Het focust op een prag-
matische aanpak en het overdragen van de verworven kennis.
Sprongen naar DO bewerkstelligen in de praktijk. Dit is de
missie van NIDO sinds eind 1999.
Uitgangspunt daarbij is dat fundamentele veranderingen, die
nodig zijn om tot een duurzame samenleving te komen alleen
in een gezamenlijke inspanning van praktijk, beleid en weten-
schap tot stand komen.
NIDO richt zich erop gelijkgestemde bedrijven en organisaties
bij elkaar te brengen en ze te helpen samen te werken in het
maken van keuzes voor DO.
Momenteel zijn zeven NIDO-programma's in de uitvoerings-
fase:

> van financieel naar duurzaam rendement
> bundelen voor duurzaamheid (duurzame

logistiek)
> duurzame stedelijke vernieuwing (gericht op de

naoorlogse uitbreidingswijken)
> waarden van water (duurzaam omgaan met

water in stedelijke omgeving)
> marktkansen voor duurzame producten (profit

met respectering van people en planet, hoe komen
we boven het niche marktaandeel van 5%)

> duurzaam uitbesteden (samen werken in de keten
volgens ppp).

> HET NATIONAAL INITIATIEF DUURZAME ONTWIKKELING (NIDO)
NIDO stelt zich ook ten doel om naast het overdragen van de
in de programma's opgedane kennis het wetenschappelijk
onderzoek te bevorderen op het terrein van duurzaam
ondernemen. In opdracht van NIDO is er een inventarisatie
gedaan naar het Universitaire Kennisnetwerk. Voorlopige con-
clusies zijn:

> gestaag toenemende belangstelling
> vraag gestuurd onderzoek is in de minderheid
> vrijwel elke universiteit houdt zich nu op een of

andere manier bezig met onderzoek naar mvo
> initiatieven zijn vaak divers, bottom-up en per-

soonsgebonden
> een beperkt aantal universiteiten heeft het onder-

werp gebundeld en werkt interdisciplinair
> ook veel onderzoek naar omgevingsfactoren van

bedrijven
> meer bundeling van onderzoek is gewenst om

synergie-effect te bereiken, onderzoek op meest
urgente knelpunten richten

NIDO werkt nu aan een businessplan met als elementen:

> middels programma's transities aanjagen
> daaruit kennis en competenties opbouwen die

nodig zijn om transities aan te jagen
> kennis en competenties aan tno en novem over te

dragen zodat die vanaf 2007 (afloop komende
ices-kis programma), deze rol kunnen vervullen

> vervullen van intermediaire rol ter verhoging
synergie en effectiviteit van initiatieven gericht
op (technologische) kennisvorming voor ver-
duurzaming van de bedrijfspraktijk

Lokale Agenda 21 
Stad Groningen

Boekje waarin concrete plannen
van de stad Groningen op het
gebied van duurzaamheid zijn
opgenomen. Zo’n agenda wordt

jaarlijks uitgebracht. De pro-
jecten die beschreven staan in de
agenda zijn ingediend door bur-
gers, non-profit organisaties.

Financiering: Gemeente Gronin-
gen 56

e.hinten@m.groningen.nl  
050 367 1280
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> 3.6
samengevat
Er zijn duizenden initiatieven van burgers, bedrijven, (andere) overheden en

kennisinstellingen, die een bijdrage leveren aan het streven naar duurzame

ontwikkeling. De motivatie van mensen is hoog, maar desondanks is

duurzame ontwikkeling nog geen gemeengoed in Nederland. Om dit te

bereiken is er meer nodig om de bestaande barrières te identificeren en te

overwinnen om het totaal van de Nederlandse bevolking te bereiken. Alleen

dan zal de aandacht voor duurzame ontwikkeling bepalend zijn voor de

hoofdstroom van beleidsbeslissingen, investeringen van bedrijven en

besluiten en activiteiten van burgers. Een Nationale Strategie voor Duurzame

Ontwikkeling kan hierin een belangrijk instrument zijn.

Veel initiatieven kenmerken zich door inbedding in een breed netwerk van

belanghebbenden en belangstellenden. Bij bedrijven zien we niet alleen

meer aandacht voor 'wat de klant wil', maar ook aandacht voor de sociale

omgeving van het bedrijf en van de gehele keten van productie en con-

sumptie. Ook maatschappelijke organisaties werken op deze wijze samen in

netwerkverbanden aan duurzame ontwikkeling. De bundeling van expertise

en netwerken maakt hun actie krachtiger.

Veel initiatieven worden bottom-up ontwikkeld. Kenmerkend is dat ini-

tiatiefnemers in actie komen door iets wat hen 'raakt' of waar ze directe

belangen hebben: de leefomgeving van  burgers, het economisch overleven

van boeren, het imago van grotere, kwetsbare bedrijven, enzovoort.

De aansluiting van de talloze initiatieven op het rijksoverheidsbeleid is ge-

ring. Daarvoor is het rijksoverheidsbeleid te verkokerd en zijn de spelregels

voor het gebruik van stimulerende maatregelen van de overheid soms ook te

star. Sommige initiatiefnemers keren zich dan ook van de (rijks)overheid

af177. Verkokering komt niet alleen bij de overheid voor. Ook andere orga-

nisaties zijn zo geïnstitutionaliseerd dat van verkokering sprake is.

Initiatieven en organisaties van het bedrijfsleven en uit de sociale sector wor-

den niet geassocieerd met duurzame ontwikkeling (en willen dat ook niet

altijd), terwijl ze wel op dit terrein actief zijn. Vele initiatieven richten zich op

slechts enkele aspecten van duurzame ontwikkeling, weinig initiatieven

behelzen alle onderdelen van de duurzame ontwikkeling  (zoals vermeld in

het afwegingskader).  

Duurzame ontwikkeling krijgt stap voor stap gestalte binnen de wetenschap

en het onderwijs. Een echte doorbraak laat nog op zich wachten. Dit kan

liggen aan het interdisciplinaire karakter van duurzame ontwikkeling. Deze

lijkt in de wetenschap nog op weerstanden te stuiten. Te vaak wordt duur-

zame ontwikkeling nog gerelateerd aan de milieudiscipline. Een meer samen-

hangende benadering is gewenst.

57
http://home.wxs.nl/

~mich.hof/ 
0227 512265

Milieucentrum De
Michaëlshof,

Energie - nulcentrum ontworpen
in opdracht van milieucentrum
Michaëlshof. Het concept van

een energie - nulcentrum gaat uit
van het natuurlijk evenwicht:
integratie, samenhang en kring-

loop van alle nevenfuncties. 
Financiering: Overheid, bestuur
Stichting Michaëlshof
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bevindingen:
Aan de hand van het ons ter beschikking staande materiaal hebben wij

geconstateerd, dat de in de Maatschappelijke Verkenning gevoerde dis-

cussies, aangedragen suggesties en van initiatieven evenwichtig in het ver-

slag tot uiting komen. Wij merken daarbij op dat over duurzame ontwikkeling

diverse debatten en initiatieven gelijktijdig plaatsvinden. Deze lijken onder-

ling niet verbonden te zijn. Zo is er een 'intellectueel debat' in beleids- en

wetenschappelijke kringen, er is een 'straatdebat' met andere thema's en een

andere dynamiek en zelfs met een ander taalgebruik. Er is een debat in het

bedrijfsleven gaande naast een debat in andere maatschappelijke orga-

nisaties. Het lijkt alsof het toeval is wanneer deze debatten en daaruit

voortvloeiende initiatieven elkaar raken. De overheid, maar ook bedrijven en

maatschappelijke organisaties, opereert verkokerd en vaak op basis van

(onderling) wantrouwen.

Zoals ook in het verslag zelf wordt geconstateerd moeten wij ons wel realis-

eren dat deze verkenning zich voornamelijk heeft gericht op die groepen in

de samenleving, die op een of andere wijze al actief zijn met (onderdelen)

van duurzame ontwikkeling. De omvang van deze groepen en hun repre-

sentativiteit is niet onderzocht. Het is jammer dat bij de Maatschappelijke

Verkenning de sociale cohesie, normen en waarden minder aan bod zijn

gekomen. Dit temeer omdat juist deze onderwerpen een relatie leggen naar

de (wordende) multiculturele samenleving. Dat deze onderwerpen, die ook

aan de orde zijn gesteld binnen de thema's van de rijksverkenning, wel

degelijk breed in de samenleving leven moge blijken uit de verkiezingscam-

pagne en de verkiezingsuitslag. Wij trekken daaruit de conclusie, dat het ook

voor het herstel van het vertrouwen in de politiek en het bestuur van groot

belang is onder het komende kabinet voortvarend inhoud te geven aan het

concept van duurzame ontwikkeling. 

Onze samenleving is toe aan een nieuw samenbindend concept, dat richting

geeft aan ieders handelen. Duurzame ontwikkeling heeft de potentie om dat

samenbindende concept te zijn en een nieuwe impuls te geven aan een

samenhangend, aansprekend en vooruitziend overheidsbeleid. Daarbij moet

de overheid niet in de valkuil lopen overal een oplossing voor te bieden en

daarmee een blauwdruk neer te leggen. Wel is het een overheidstaak om de

maatschappelijke dilemma's te duiden, het articulatieproces te ondersteunen

en de voortgang te bewaken. Overleg en onderhandeling met alle relevante

partijen (stakeholders) is nodig voor een duurzame ontwikkeling.

Vaak zijn partijen niet vertegenwoordigd omdat ze óf niet als essentieel wor-

den gezien (bijvoorbeeld burgers) óf omdat ze zwak georganiseerd zijn óf

omdat ze in een bepaald hokje worden geduwd. Bij maatschappelijke pro-

cessen is het van belang dat er niet alleen gekeken wordt naar de bekende

en erkende belangen en hun vertegenwoordigers, maar breder. Ook moeten

Trek de Groene Grens Lokale groepen die zich inzetten
voor het behoud van bedreigde
plekken in hun omgeving. De

Campagne spreekt zich uit tegen
de voortgaande asfaltering en
bebouwing van waardevolle open

gebieden en tracht beleids-
wijzigingen te bewerkstelligen. 58

www.milieudefensie.nl  
020 550 7300

verklaring van de  

begeleidingsgroep

Ons is gevraagd om ten behoeve van de gerichte

Maatschappelijke Verkenning als begeleidingsgroep

voor het projectteam NSDO te fungeren. In dat

kader zijn wij drie maal met de projectgroep

bijeengekomen. 

AAN DE MINISTERIËLE REGIEGROEP NSDO
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de belangen van toekomstige generaties beter in beeld komen. Wij vinden

deze vorm van kwaliteitsbewaking een taak van de overheid.  Het is in onze

ogen van cruciaal belang dat de overheid in samenspraak en samenwerking

met burgers, bedrijven en wetenschap tot visievorming komt, en een consi-

stent beleid voert ten aanzien van de randvoorwaarden waaronder die visie

gerealiseerd kan worden.

aanbevelingen:
Daartoe doen wij de volgende aanbevelingen.

1. ga voortvarend aan de slag met
opstelling van de nationale strate-
gie duurzame ontwikkeling

Wij constateren, onder andere op basis van de Maatschappelijke

Verkenning, dat er vele initiatieven zijn van zowel bedrijven als bur-

gers, die vanuit een diversiteit van invalshoeken en invullingen bezig

zijn met (aspecten van) duurzame ontwikkeling. De rijksverkenning

schiet nog tekort in het geven van richting daaraan: strategische

opties en de bijbehorende maatschappelijke dilemma's zijn niet

onderscheiden, strategische keuzes zijn niet expliciet gemaakt. De

streefbeelden zijn nog niet scherp (ambitieus) genoeg geformuleerd

en er is nog geen zicht op de mogelijke oplossingsruimte en de

grenzen daarvan. 

Van een nationale strategie wordt verwacht, dat deze de problemen

helder benoemd, de samenhangen zichtbaar maakt, richting

aangeeft door aansprekende streefbeelden en tegelijk ruimte laat

voor initiatieven. Procesmanagement bij langdurige en ge-

compliceerde transities wordt noodzakelijk geacht. Wij bevelen als

eerste aan om nu voortvarend een samenhangende Nationale

Strategie voor Duurzame Ontwikkeling op te stellen die hierin

voorziet. 

2. versterk de regierol van de over-
heden

Voor de complexe problematiek van duurzame ontwikkeling wordt

algemeen naar overheden gekeken, niet zozeer om met 'oplossing-

en' te komen, maar vooral om de regie van het proces te voeren.

Daar hoort bij:

> Het faciliteren van partijen, die de vernieuwing willen trekken. En

wel door het partijen samen te brengen, de problematiek helder te

omschrijven en te onderbouwen, de belangen van partijen serieus

te nemen, maatwerk in het beleid en in de beleidsuitvoering te 

leveren als dat nodig is, en telkens meten en nagaan of we op de

goede weg zijn.

> Het faciliteren van een snelle brede implementatie van bewezen

verbeteringen. 

> Een consistente handhaving van standaards en controle op na-

leving van afspraken voor partijen die zich aan hun verant-

woordelijkheid willen onttrekken.

Een geloofwaardige regie van de rijksoverheid kan alleen komen van

een duidelijk herkenbare coördinerende eenheid op een centrale

plaats bij de rijksoverheid onder directe politieke verant-

woordelijkheid van een minister (bij voorkeur AZ). Deze heeft als

eerste taak de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling tot

stand te brengen.

Coördinerende bevoegdheden ten aanzien van andere ministeries,

die op onderdelen van duurzame ontwikkeling actief zijn, vormen

een vereiste om naar  bedrijven, burgers, NGO's, lagere overheden

geloofwaardig over te komen. 

3. laat kortetermijnhaalbaarheid niet
bepalend zijn voor de doelen

De streefbeelden in de rijksverkenning worden als te weinig inspir-

erend ervaren. Zij zijn weliswaar getoetst op haalbaarheid vanuit het

hier en nu, maar geven onvoldoende de uitdaging aan, waarvoor de

samenleving ook in de toekomst staat. We bevelen aan de

uitdagingen doelgericht te beschrijven en de terreinen waar urgente

actie geboden is - ook in een internationale context - expliciet te

onderbouwen. Daarbij zal duidelijk moeten worden welke risico's er

spelen en waar de hindernissen liggen om die doelen te halen. De

benodigde continuïteit van beleid kan daarmee tevens worden ver-

sterkt. 

4. zoek draagvlak voor de nsdo
Hoewel de rijksoverheid een cruciale rol heeft te vervullen bij het

opstellen van de duurzame ontwikkelingsstrategie moet dat niet in

isolement gebeuren. Overleg en onderhandeling moet ertoe leiden

dat de gewenste richting breed gedragen wordt, dat duidelijk wordt

welke (soms pijnlijke) strategische keuzes voorliggen en hoe wordt

omgegaan met daaruit voortvloeiende maatschappelijke dilemma's.

Er moeten heldere afspraken worden gemaakt over wie wat gaat

doen. 

V E R K L A R I N G  V A N  D E  B E G E L E I D I N G S G R O E P 1 0 3
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Nieuwe huizen met besef
voor wat waardevol is

Woningbouwproject in Doetin-
chem waarbij in nauw overleg
met de toekomstige bewoners en
andere belangengroepen nage-

gaan wordt hoe de omgeving
ingericht moet worden en wat
behouden  moet blijven. Gelet
wordt op ecologische maar ook

cultuurhistorische en archeolo-
gische aspecten van de omge-
ving.



Wij pleiten voor het instellen van een breed samen te stellen Raad

voor Duurzame Ontwikkeling (RVDO), die als overlegforum func-

tioneert en de coördinerend minister gevraagd en ongevraagd

adviseert over alle aspecten van duurzame ontwikkeling. Een eerste

taak is het uitbrengen van een advies op de te ontwikkelen concept

strategie, die na een parlementaire en maatschappelijke behande-

ling de (uiteindelijke) nationale strategie zal vormen.

5. bouw een structuur waarbij ook de
implementatie en de monitoring een
gedeelde verantwoordelijkheid van
overheid en andere actoren in de
maatschappij is

Implementatie vereist een effectieve rolverdeling. Na het vaststellen

van de strategie zullen uitvoerders (bedrijven, burgers, NGO's en de

overheden), per transitie een rolverdeling en preciezere taakin-

vulling moeten afspreken. Op basis van een heldere set indicatoren

zal bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer de voortgang van de

transities en het geheel kunnen monitoren.

Op basis daarvan kan de effectiviteit van de gezamenlijk ingezette

trajecten worden geëvalueerd en tot eventuele bijstellingen worden

besloten. De coördinerend minister heeft hierbij de regie, de RVDO

zal daarbij adviseren over de invulling van de rollen, voortgang en

mogelijke bijstellingen. 

6. zorg voor experimenteerruimte
Niemand kent de juiste weg naar een duurzame ontwikkeling, ook de

overheden niet. Zeker in Nederland met de dichte regelgeving voor

burgers en bedrijven is sterke behoefte aan meer ruimte om te expe-

rimenteren. Dat betekent vrijheden creëren voor en verant-

woordelijkheden geven aan wie experimenteerruimte nodig heeft

om de weg naar duurzame ontwikkeling te exploreren. 

7. zorg voor samenwerking
Vaak ontstaan doorbraken als op het eerste gezicht minder voor de

hand liggende samenwerkingsverbanden aan de slag gaan.

Versterkte samenwerking tussen de kennisinstellingen is een nood-

zakelijk element. De samenwerking tussen overheidsinstellingen is

even noodzakelijk: ontkokering rond bepaalde thema's van duur-

zame ontwikkeling is een noodzaak. Het meer op elkaar afstemmen

van de vele subsidiestromen en andere regelingen van de

(rijks)overheid om burger en bedrijfsleven te stimuleren zich in te

zetten voor nu nog sectoraal bepaalde doelen, is hierbij een eerste

stap.

8. zorg voor samenhang
Het aanwijzen van een coördinerend minister en het instellen van

een Raad voor Duurzame Ontwikkeling voor het opstellen, imple-

menteren, monitoren en evalueren van een duurzame ontwikkel-

ingsstrategie maakt het mogelijk de meerwaarde van duurzame

ontwikkeling te exploiteren. Deze meerwaarde ligt juist in de

inhoudelijke samenhang, niet alleen in het voorkomen van afwentel-

ing, maar ook in het complementair maken van inspanningen. Geef

de RVDO en de coördinerend minister de opdracht en de

bevoegdheden om actief te zoeken naar die samenhang aan de

hand van de volgende noties:

> Breng meer in beeld wat de samenhangen zijn tussen de grote

beleidsuitdagingen op sociaal-cultureel, economisch en milieu-

gebied en besteed daarbij bijzondere aandacht aan de relatie

tussen de sociaal-culturele en de ecologische dimensie.

> Breng samenhang aan tussen nationale doelstellingen en interna-

tionale afspraken, te beginnen met die van de Europese Unie en

de uitkomsten van de Top van Johannesburg.

> Én de zich ontwikkelende kennismaatschappij én de wordende

multiculturele samenleving stellen nieuwe eisen aan (een deel van

de) kerninstituties van onze samenleving: de democratische recht-

staat, de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de zorg en het onder-

wijs. Benut de kansen, die zich in beide maatschappelijke veran-

deringen voordoen.

> Leg verbanden tussen het ontwikkelingsbeleid, het buitenlands

economisch beleid en de 'push en pull'-factoren die de migratie-

stromen bepalen.

Verweving landbouw en
natuur

Project opgezet met als doel het
landschap in stand te houden
door het verweven van landbouw

en natuur. De aanleg en het her-
stel van verschillende land-
schapselementen en realisering

van agrarisch natuurbeheer zijn
resultaten van het project. 60

0543 512253
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038 465 2142

De Bongerd een eco-
logisch bewoners initiatief

Project waarbij een wijk opgezet
is rond een boomgaard waarbij 
natuur, begeleid wonen, duur-

zaam bouwen en mooie architec-
tuur samen gaan met een mooie
omgeving.
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VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN

NSDO Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling

DO Duurzame Ontwikkeling

CPB Centraal Plan Bureau

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

SCP Sociaal Cultureel Planbureau

NGO Non Gouvernementele Organisatie

ROV NSDO: 'Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid'

NVR Nederlandse VrouwenRaad

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

IPO Interprovinciaal Overleg

ROC Regionaal Opleidings Centrum

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

PPP profit, people and planet

ICLEI International Council for Local Environmental Initiatives

Ecolint: kwaliteit 
watersystemen

Het project Ecolint verbetert de
kwaliteit en verbindt de watersys-
temen in Amsterdam Buiten-
veldert, Rivierenbuurt en

Watergraafsmeer. Het gaat in dit
project niet alleen om het water
maar ook om de oever en de
rivierbodem. Met behulp van een

fiets -  en een wandelroute is het
lint zichtbaar gemaakt. 62

www.knnv.nl  
035 647 7709
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63
mbakker@brabant.nl  

Een nieuwe impuls
(Duurzaamheid in
Utrecht)

Eindrapport waarin het concept-
advies geschreven door de Milieu-
raad Utrecht over hoe het duur-
zaamheidbeleid in Utrecht een

nieuwe impuls te geven en resul-
taten van een workshop hierover
zijn verwerkt.
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Interview 

Frans, Baron van Verschuer  
‘Heerlijkheid Marienwaerdt’

Het autarkische  



“Wij behoren tot de exoten onder de landgoedeigenaren. Sommigen verklaren ons zelfs voor
gek. We zouden ons op een hellend vlak begeven en afglijden naar een soort Duinrell, het
Wassenaarse landgoed dat inmiddels is omgevormd tot een pretpark. Ik vind dat een belache-
lijke vergelijking. Wij willen juist het landgoed in stand houden. Een goed rentmeester zijn. Dat
betekent veel aandacht voor de bossen, de lanen, de oude eendenkooien, de oude dijkdoor-
braken. En voor de monumentale gebouwen. Het zuidelijke deel van het landgoed  is een monu-
mentale buitenplaats en veel gebouwen op het landgoed zijn bestemd als rijksmonument. Dat
legt een zware druk op ons om die gebouwen in stand te houden. Om dat te kunnen doen heb-
ben we wel een exploitatie nodig.”

Frans baron van Verschuer stapt met een stevige pas de landgoedwinkel binnen waarnaar de
borden al verwijzen vanaf de afslag op de A2 bij Beesd. Met deze winkel is zeven jaar geleden
de omwenteling van het bedrijf begonnen en de uitbouw van Heerlijkheid Mariënwaerdt tot een
inmiddels zeer gewaardeerd biologisch kwaliteitsmerk. Een delicatessenwinkel heette het toen.
En in het schap stonden de eerste potjes rabarberaardbeienjam die hij onder het toeziend oog
van zijn moeder op basis van haar familierecepten had gedraaid. Met vruchten die geplukt wer-
den op het eigen landgoed. Verder werd de winkel opgevuld met allerlei producten die pasten
bij de landgoedsfeer, zoals groene jassen, hoeden, stokken en meer Engelse specialiteiten als
chutneys en curd. Van Verschuer had tijdens zijn studie landgoedbeheer in Engeland goed
opgelet en zag mogelijkheden om Heerlijkheid Mariënwaerdt te exploiteren door het als zelf-
standig concept in de markt te zetten.
Om de winkel te promoten stond hij datzelfde jaar met een bescheiden presentatie op een kerst-
pakkettenbeurs, juist tegenover de stand van de Bijenkorf. Aan het einde van de dag zei de win-
kelketen toe de producten van de Heerlijkheid te willen uitproberen in haar schappen. Ze hiel-
pen de baron bij de marketing en vanaf dat moment volgden de ontwikkelingen elkaar in rap
tempo op. Vele winkels toonden interesse, de sfeer van een landgoedproduct sprak de consu-
menten blijkbaar aan. 

Van Verschuer: “Het enige waar we niet op gerekend hadden waren de verwachtingen bij de
klanten. Die meenden dat wanneer ze een landgoedproduct kochten het automatisch biolo-
gisch en gifvrij zou zijn. Dat was niet zo. Dat gold ook voor het vlees. Per jaar slachten we vijftig
koeien en dat vlees wordt uitsluitend verkocht in onze landgoedwinkel. Heel veel van onze klan-
ten dachten dat het biovlees was. Als ze er dan achter komen dat het niet zo is, voelen ze zich
bekocht.” Het leidde ertoe dat Van Verschuer met familie en werknemers rond de tafel ging zit-
ten en zes jaar geleden besloot volledig om te schakelen en te voldoen aan het EKO-keurmerk. 

Frans baron van Verschuer was in 1982 de eerste telg van de familie die daadwerkelijk ging wer-
ken op het landgoed dat sinds 1734 in handen van de familie is. Toen kocht Graaf Albrecht van
Bijlandt de 900 ha die behoorden aan de in 1129 gestichte Nobertijner abdij. In de vijftiende
eeuw behoorde deze tot de meest vooraanstaande abdijen van het land, maar toen Van Bijlandt,
eigenaar van een belendende boerderij, het land inlijfde was er weinig meer over van de gran-
deur. Met dank aan de bendes van Brederode die de Betuwe hadden geteisterd. Van Bijlandt

  landgoed
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bouwde een nieuw huis, trok pachters aan en begon het land te cultiveren. Dat ging generaties
lang zo door. 

Zijn ouders moesten even slikken toen Van Verschuer meldde zich professioneel aan het land-
goed te willen wijden. “Wat jij fulltime doet, deed ik er altijd bij”, grapt zijn vader nog immer.
Otto baron van Verschuer was als oud-voorzitter van de CHU vooral actief in bestuurlijke func-
ties, onder meer in de Gedeputeerde Staten van Gelderland en later in de Raad van Toezicht  en
de Raad van Beheer van de Rabobank. Zij moeder bekleedde eveneens diverse functies, zo was
ze onder meer presidente van de Vereniging van Plattelandsvrouwen. 

Bij zijn aantreden startte Van Verschuer junior direct een melkveebedrijf omdat dat de enige acti-
viteit is die rendabel te maken is op de komkleigrond in het noordelijke deel. Het zuidelijke deel,
grenzend aan de Linge is goed geschikt voor akkerbouw en fruiteelt. Daar verbouwt hij nu sui-

kerbieten, tarwe, gerst, haver, aardappels, graszaad en bonen en fruit zoals appels, peren, rode
bessen en kruisbessen. Gaandeweg nam de familie steeds meer grond van pachters zelf in
exploitatie: in 1965 25 ha, inmiddels 400 ha. Er zijn nog maar 5 pachters over die 150 ha gebrui-
ken, de overige ruim 300 ha is bos. 

De winkel is de toonzaal van het landgoed. De paar potten rabarberaardbeienjam zijn uitge-
groeid tot een waardige selectie van 34 producten, variërend van vlierbessenbramenjam, tot
perenwalnotenchutney, appelsap en stoofperen in rode wijn. De meeste ingrediënten stammen
van het landgoed. Rondkijkend stelt hij: “Tot zes jaar geleden maakten we zelf niks. Alles ging
naar groothandelaren en de melk naar Campina Melkunie. Door het succes van de landgoed-
winkel zijn we gaan beseffen dat zelf verwerken de absolute toekomst is. We streven er nu naar
om 100% van onze productie zelf te verwerken en onder onze eigen naam te verkopen.” 

In dat kader zijn er momenteel volop bouwplannen voor het landgoed. Zo ligt er in de koelvitri-
ne van de winkel nu nog de biologische kaas van de naburige biologische kaasfabriek
Bastiaansen. Maar waarschijnlijk volgend voorjaar al niet meer, stelt hij. Deze zomer start de
bouw van een eigen biologische kaasmakerij. “Het geeft ons een weinig bevredigend gevoel om
de melk van onze 170 koeien, 4000 liter per dag, eens in de drie dagen in een tank afgereden te
zien worden. Dus leefde het voornemen om een eigen kaasmakerij te starten. Dat kunnen we
nu gaan doen door middel van een forse subsidie van het ministerie van Landbouw in het kader
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van de regeling ‘vernieuwing van het landelijk gebied’.” Een zwaarwegende reden voor toe-
kenning is dat Mariënwaerdt bewezen heeft een levensvatbare biologische productielijn op te
kunnen zetten. De marketing van het landgoed wordt dan ook vanaf de start van de winkel
serieus aangepakt. Hoogtepunt is de buitenbeurs die elk jaar wordt gehouden met stands van
vele merken die bij het merkbeeld passen. De beurs trekt liefst 40.000 bezoekers. Daarnaast
melden zich jaarlijks naar schatting nog eens 100.000 mensen voor een bezoek of een rondlei-
ding op het terrein. Een flink deel daarvan bezoekt de landgoedwinkel of komt later terug om
een feest te geven in een van de bijgebouwen of een kookcursus te volgen. In mei loopt de cur-
sus Hollandse asperges, juni is de kreeftmaand, in september wordt er gekookt met pompoenen
en oktober is de wildmaand. Met wild van het landgoed. “We pochen dat we de gezondste wild-
stand van Nederland hebben. En dat kan alleen maar door gericht afschieten van oude en zieke
beesten. Doe je dat niet dan verdwijnt het wild op den duur.”

Ook de jamfabriek in het gebouw op biersteeg 2, vlak naast het huis waar hij woont en kantoor
houdt moet eraan geloven. De fabriek wordt verplaatst naar de oorspronkelijke belendende
boerderij van Graaf van Bijlandt. “De fruitteelt levert jaarlijks 1500 ton op, en op dit moment
kunnen we maximaal 26 ton omzetten in eigen producten. Dat willen we vergroten, passend in
ons streven om zoveel mogelijk zelf te verwerken.” De enige frustratie van hem is dat deze tak
van het bedrijf nog niet biologisch is en dat voorlopig ook niet zal worden. “Er wordt geen sub-
sidie meer verstrekt aan producenten om om te schakelen. Daar hebben we voorheen wel van
kunnen profiteren. Zonder dat geld lukt het niet. Een omschakeling naar biologische fruitteelt
conform de eisen van het keurmerk duurt zeker drie jaar. In de tussentijd schieten de kosten
omhoog, daalt de productie, en daalt de opbrengst omdat je je minderwaardige producten moet
afzetten op de reguliere markt. Met een organisatie als de onze waarin dertig mensen werken
kunnen we dat niet zomaar riskeren. Het gekke is dat de overheid wel de afzet subsidieert maar
die heeft daar juist geen behoefte aan. De verwerkers hebben behoefte aan fruit uit Nederland,
nu halen ze het uit landen als Italië waar de regels voor omschakeling aanmerkelijk soepeler zijn.”

Als klap op de vuurpijl komt er naast de jamfabriek een pannenkoekenhuis, want ook het graan
van het landgoed in combinatie met de eigen melk kan tot een nuttig product verwerkt worden.
Als beleg is er de keuze uit eigen jam en honing. De glijbaan die hij op het terras van het pan-
nenkoekenhuis zal laten bouwen zal een kleintje blijven, zo stelt hij zijn illustere criticasters
gerust. 
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Interview 

Max van Tilburg   
Den Hâneker 

‘Dit is gewoon een   



Een kleine zeventig koeien kuieren tevreden in de zon over de Lekdijk nabij Hagesteijn. Vele

meters lager aan hun linkerzijde ligt de uitgestrekte weide van de uiterwaarden van de Lek waar

ze deze dag weer naar hartelust kunnen grazen. In hun midden fietst de boer. Enkele passeren-

de wandelaars genieten zichtbaar van deze agrarische verrassing die overduidelijk niet vermeld

stond in de brochure. Ze lopen het Dievepad in de Vijfheerenlanden, een route van 25 kilome-

ter. Het is een van de twee wandelroutes van Den Hâneker, een vereniging voor agrarisch

natuur- en landschapsbeheer in de Alblasserwaard. De boer op de fiets, Max van Tilburg, is een

van de initiatiefnemers van deze vereniging vernoemd naar de mannetjesgrutto. 

In het programma van de wandelaars staat dat ze rond theetijd van harte welkom zijn op het eco-

logisch melkveebedrijf van Van Tilburg om meer te weten te komen over particulier en agrarisch

natuurbeheer. Het is nog geen middag, maar wanneer Van Tilburg zijn koeien heeft afgezet,

staat hij ze graag te woord. De wandelaars vervolgen even later hun route over zijn land. Van

Tilburg: “Je hebt boeren die daar niets van moeten hebben, maar ik vind dat je produceert voor

de burger, dan mogen ze ook komen kijken. Dan kunnen de mensen zien hoe het er hier bij ligt.”

Hij boert ecologisch sinds 1990, een jaar nadat hij met enkele andere boeren uit de lokale werk-

groep Duurzame Ontwikkeling en Ontwikkelingssamenwerking een historisch bezoek had

gebracht aan een groep boeren in Colombia, nabij Kali. “Ik zag toen voor het eerst aan den lijve

wat het effect was van de wijze waarop wij hier aan het produceren waren. Nederlandse zuivel

pronkte in de winkels. Een van die boeren kwam op me af en zei met zo’n priemende blik: ‘Jullie

goedkope melk nekt ons. Die melk komt voor een kwartje binnen, daar kunnen wij niet tegen-

op.’ Onze melk wordt met exportrestituties op de wereldmarkt gezet. Ik zag toen de mensen die

aan het kortste eind trokken, ik heb ze recht in de ogen gekeken. Dat geeft geen goed gevoel,

ik kreeg een bepaalde schaamte over mij.”

Het contact met de Colmbianen was in de loop van de jaren tachtig tot stand gekomen via enke-

le jonge academici uit Leiden en Wageningen die meer wilden weten van de werkgroep waar

Van Tilburg en nog 14 boeren uit de omgeving zich in verenigd hadden. De academici, rurale

sociologen en antropologen stelden in navolging van de calvinistische filosoof Van Peursen uit

Leiden dat er in de ontwikkelingssamenwerking te veel met geld werd gesmeten. Echte veran-

deringen in de verhoudingen zouden lokaal moeten worden opgezet, was hun betoog.  De boe-

ren waren hun proeftuin. 

“We zetten ons af tegen de overschottencultuur binnen de Europese gemeenschap”, vertelt Van

Tilburg aan de keukentafel terwijl hij nog een glas van de eigengemaakte appelsap inschenkt.

“Met dank aan Sicco Mansholt.” 

Het systeem werkt niet, aldus Van Tilburg, omdat we met subsidie produceerden. Alles was

gericht op productie.  “Als je daar over sprak op boerenvergaderingen werd je natuurlijk geklei-

neerd: ‘Waar heb je het over?!’. Ze wilden niets weten van de effecten van dit systeem op boeren

 genenbank’
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elders.” Binnen hun eigen werkgroep konden ze deze discussies wel voeren. Het leidde onder

meer tot vele brieven naar Colombia, en in 1986 tot een bezoek van de Colombiaanse boeren

aan Nederland. Daarop volgde hun tegenbezoek. 

“Eenmaal terug was de werkelijkheid weerbarstig. Je kunt natuurlijk heel gefrustreerd gaan doen

en zeggen dat de overheid van alles fout doet, maar wij vonden het leuker om te zien wat we

zelf konden doen. We zijn als werkgroep aan de slag gegaan met thema’s als de groeiende

milieudruk en natuurbeheer, daar konden we zelf invloed op uitoefenen, los van de onredelijke

wereldwijde distributie.” 

Zo ontwikkelden ze zelf een mineralenbalans waarmee de milieukwaliteit van het boerenbedrijf

kon worden gemeten. En namen ze als boeren de verantwoordelijkheid voor milieubehoud op

zich door bijvoorbeeld weidevogels te ontzien, en de slootkanten schraal te houden opdat ze

bloemrijk zouden worden. In de uiterwaarden gingen ze vervolgens zelf de gebieden beheren

die een natuurbestemming hadden gekregen zodat daarvoor niet een speciale stichting in het

leven hoefde te worden geroepen.  Een van de bescheiden maar wezenlijke producten van de

boerderijen werd zo natuurbeheer. Met dank aan een vergoeding van het ministerie van

Landbouw. “We zagen de ontwikkeling dat je aan de ene kant boeren had die alsmaar meer melk

produceerden en aan de andere kant terreinbeherende instanties die voor de natuurgebieden

moesten zorgen. Ons standpunt is dat die scheiding niet zo strikt hoeft, dat ook boeren natuur

kunnen beheren.”

Om de initiatieven van de werkgroep meer gewicht te geven is in 1995 Den Hâneker opgericht.

In samenspraak met de provincie werden een reeks doelen aangegeven waarnaar de vereniging

zal streven, zoals een toename van de grutto’s en een betere botanische waarde. De vereniging

telt inmiddels 850 leden, onder wie 200 boeren en 650 burgers. 

Een van de voornaamste aandachtspunten is en blijft milieu-integratie. Samen met de vakgroep

milieubiologie in Leiden van professor Wim ter Keurs is lang gestudeerd op de mogelijkheden

die boeren hebben om een behoorlijke milieukwaliteit op het land te krijgen. Een van de mede-

werkers van de vakgroep zette zich daar vijf jaar lang voor in bij Den Hâneker. Cursussen wer-

den opgezet om de boeren te leren een bedrijfsnatuurplan te maken. Verder werden cursussen

vogelherkenning, grassen en planten opgezet om boeren kennis te laten nemen van de biologi-

sche waarde van hun boerderij. 

“We hadden zelfs een project beloning begroeiing slootkant: dat hield in dat we twintig (plan-

ten) indicatorsoorten hadden benoemd. Had je er drie van dan kreeg je 15 cent, bij 4 kreeg je
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20 cent enzovoorts. Je kon je daarvoor opgeven, en dan werd het gecontroleerd. Als je dus een

hele mooie bloeiende slootkant had, kreeg je daar een beloning voor. Het liep natuurlijk niet in

de papieren, maar het helpt wel.” 

Vol trots, maar niet zonder weemoed toont Van Tilburg zijn bloeiende achterland. Dit is de laat-

ste zomer die hij hier zal zien. Naar aanleiding van een lezing voor enkele boeren in Noord-

Groningen over zijn boerderij met uitgesproken doelstellingen ten aanzien van milieu en natuur-

behoud werd hem een vrijstaande boerderij aangeboden. Hij had er wel oren naar omdat hij zijn

land in de uiterwaarden kwijt raakt vanwege nieuwe waterbeheertechnieken. Er zal ter plekke

een kanaal gegraven worden. Dan maar naar Hornhuizen bedacht hij, niet ver van zijn broer die

eerder naar het Noorden trok en vlak naast het geboortehuis van Sicco Mansholt. 

“Dit is gewoon een genenbank. Moet je toch zien.” We staan in het weiland dat Van Tilburg een

botanische doelstelling heeft gegeven. “Madeliefjes, pinksterbloemen, knoopkruid, koekoeks-

bloem, kamgras. Binnenkort staat hier de veldsalie in bloei. Op de uiterwaarden hebben we nog

meer van die stukken. Om het bloemrijk te krijgen moet de grond verschralen. Er komt dus ook

niet te veel mest op. We hooien dit in de zomer en dan geef ik het aan de koeien als ze op moe-

ten drogen. Het is de ideale voeding om de melkproductie af te bouwen, het is wel smakelijk

maar weinig calorierijk. Hier, veldzuring: dat is heerlijk om op te kauwen als het nog iets rijper is.

Oude boeren gebruikten dat vroeger in plaats van pruimtabak. Ze hadden toen geen geld, dus

zochten ze de geneugten in de directe leefomgeving. Daar, smalle weegbree. Dat is een teken

dat alles schraal begint te worden, dat elementen als fosfaat niet veel meer aanwezig zijn. De kri-

tische soorten komen pas wanneer de grond schraal is. Voor bloemrijkheid is dat nodig. We

hebben inmiddels al een grote diversiteit aan planten, ongeveer 250 soorten.” Het verschil met

de omliggende weilanden is schrijnend. Van Tilburg kijkt ernaar met spijt in zijn ogen. 

“Ik heb op tijd de bakens verzet. Ik wilde het voor mezelf naar de zin hebben. Ik wil geen groot

intensief bedrijf runnen, waarbij je voortdurend kijkt naar de centen die binnenkomen terwijl het

buiten op het land steeds kaler wordt. Ik heb denk ik een bepaalde degelijkheid overgehouden

aan het calvinisme van mijn vader, al zing ik niet zoals hij psalmen tijdens het voeren.” 

“Biologisch boeren is volgens mij beter en meer concurrerend dan de gemiddelde boer en bur-

ger denkt. We verbruiken veel minder energie, met name omdat we geen kunstmest gebruiken

en krachtvoer. Duurzaam of biologisch boeren is bedrijfseconomisch en maatschappelijk voor-

deliger, omdat de milieukosten van intensief boeren niet worden  doorberekend. De energie-

kosten blijven buiten de rekening.”

“Ik had op dat terrein meer van de overheid verwacht. Als je wil dat mensen van dit gedachte-

goed doordrongen raken dan moet je er reclame instoppen, indoctrineren. Zoals het nu gaat

haal je die 10% biologische productie niet. Ik ben er niet van overtuigd dat dit land aan het

omschakelen is naar een duurzame samenleving. Ik zie prachtige initiatieven van individuele

boeren, maar niet een breed politiek gedragen ontwikkeling. Allerlei commissies zijn bij ons

langs geweest, ze hebben allemaal gekeken. Zoals de vaste kamercommissie voor landbouw. Zij

vallen niet over de energieprijzen waar ze bij VROM juist naar willen kijken. Voor die kamerle-

den was energie een waardevrij product. En varkensflats de mogelijke toekomst.”
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1 Deze verkenning gaat over het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden; de Nederlandse

Antillen en Aruba zijn verzocht hun strategie zelf op te stellen en naar de Verenigde Naties te sturen.
2 Het projectteam bestaat uit Paul de Jongh (projectleider NSDO, afkomstig van LNV), Pim van de

Locht (plv. projectleider NSDO, afkomstig van EZ), Cees Roele (afkomstig van LNV) en Donald van

den Akker (afkomstig van de gemeente Schiedam). Het projectteam wordt ondersteund door Gerja

Penning (VROM) en Raoul Boucke (trainee VROM).
3 De begeleidingsgroep werd gevormd door Anne Lize van der Stoel (NCDO, voorzitter deelraad

Amsterdam Centrum); Marius Enthoven (NIB Capital); Marbeth Bierman (Eerste Kamer VVD, Boer

en Croon); Gerard  Keijzers (Hoogleraar Duurzaam ondernemen Nijenrode); Ellen  Zevenbergen

(Commissie D.O. van de Ned. Vrouwenraad); Herman  Meijer (ex-Wethouder Rotterdam); Ruben

Gowricharn (KU Brabant, Globus); Indra  Boedjarath (Psychologe, trainer, docent, publicist); Wim

van Gelder (Commissaris der Koningin Zeeland); Gerjoke Wilmink (Directeur Nibud); Colette  Alma

(Directeur NIDO);  Merel Bierkens (Nationale Jeugdraad); Jan de Wit (Staff director Technology

Akzo Nobel); Hugo Fernandes Mendes (Secretaris stadsdeel Zuid-Oost, Amsterdam).
4 Ook is gebruik gemaakt van studies, die bij de voorbereiding van de 'Verkenning van het

Rijksoverheidsbeleid' zijn verricht:  Marit Postma en Maarten Savelberg, 'Er broeit iets duurzaams in

de Nederlandse samenleving; een analyse van duurzame ontwikkeling als maatschappelijk pro-

bleem'; Plunk en Novak, augustus 2001. Publicatiereeks NSDO nr. 200101 en 200102.
5 Ton Bil en Jean Peters, 'Duurzame ontwikkeling behoeft een kompas; hoe het bedrijfsleven kan bij-

dragen aan een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling', mei 2002. Publicatiereeks NSDO

nr. 200205.

Hans de Graaf, Oskar de Kuijer en Wim ter Keurs, 'Aanpak en ervaringen met interactieve regiona-

le en lokale duurzame ontwikkeling; aanbevelingen voor de rol van de overheid', mei 2002.

Publicatiereeks NSDO nr. 200206.

Gerda Casimir en Chris Dutilh, 'Gender and sustainable development: a gender studies perspective',

mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200204.
6 Campagnebureau Echte Welvaart, Een samenwerkingsverband van niet gouvernementele organisa-

ties die onder andere het debat over duurzame ontwikkeling stimuleren. Zie www.echtewelvaart.nl 
7 Regionale Centra voor Internationale Samenwerking
8 Marit Postma en Maarten Savelberg, 'Er broeit iets duurzaams in de Nederlandse samenleving; een

analyse van duurzame ontwikkeling als maatschappelijk probleem'; Plunk en Novak, augustus 2001.

Publicatiereeks NSDO nr. 200101 en 200102. 
10 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202.
11 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202.
12 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202.
13 Voor een reactie op de verkenning van de rijksoverheid heeft VNO-NCW verwezen naar het SER-

advies.
14 zie brief COS Drenthe aan NSDO
15 brief NJR d.d. 23-05-2002 
16 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.

eindnoten
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17 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
18 SER advies, 17 mei 2002, samenvatting
19 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
20 versie  21 augustus 2001
21 Verklaring Rio de Janeiro, 1992; 
22 Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
23 "Het begrip 'gender' is niet gelijk aan het begrip 'sekse' in biologische zin. De term 'gender' refereert

aan de sociaal-culturele betekenis die aan de biologische sekse wordt toegekend in de samenleving,

klasse, of etnische groep in kwestie." (uit: 'Emancipatie en duurzame ontwikkeling', Maureen E.

Butter, Rijksuniversiteit Groningen, 1997.
24 Gerda Casimir en Chris Dutilh, 'Gender and sustainable development: a gender studies perspective',

mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200204
25 Gerda Casimir en Chris Dutilh, 'Gender and sustainable development: a gender studies perspective',

mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200204
26 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
27 Meestal wordt hierbij verwezen naar het "poldermodel", waarmee vaak bedoeld wordt dat tussen

vertegenwoordigers van verschillende partijen overeenkomsten worden gesloten die deze verdedi-

gen bij hun achterban. Daarbij gaat het vooral om het bijeenbrengen in een gestructureerd proces

van besluitvorming van alle partijen die belang hechten aan de uitkomst ervan en die een rol (kun-

nen) spelen bij de uitvoering van dat besluit. Voornaamste kritiek op dit model is dat groepen uit de

samenleving van dit besluitvormingsproces worden uitgesloten. Zo kostte het de milieubeweging

enige jaren alvorens men werd erkend als gesprekspartner. 
28 Een voorbeeld daarvan is het opzeggen van het vertrouwen door de milieubeweging in het besluit-

vormingsproces rond de uitbreiding van Schiphol.
29 Zie www.scfoundation.org 
30 Onder ander Praktijkconferentie "Praktische aanpakken bij complexe publieke vraagstukken", geor-

ganiseerd door de Vereniging voor Overheidsmanagement, Boer en Croon/Public Space en X-PIN

(expertisebureau voor innovatieve beleidsvorming).
31 Zie "Over een andere boeg. Naar procesgestuurde besluitvorming."en "PMR als proeftuin" uitgaven

van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, juli 2001
32 "Mediation" wordt overigens ook steeds meer gebruikt bij privaatrechtelijke problemen, zoals bij

echtscheidingen.
33 Jurian Edelenbos: "Proces en vorm: procesbegeleiding van interactieve beleidsvorming over lokale

ruimtelijke projecten", Lemma, Utrecht, 2000
34 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202..
35 Jeroen Gradener, 'Duurzaamheid en Good Governance, Duurzaamheid als lange termijn strategie',

juli 2001. Publicatiereeks NSDO nr. 200103.
36 Ton Bil en Jean Peters, 'Duurzame ontwikkeling behoeft een kompas; hoe het bedrijfsleven kan bij-

dragen aan een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling', mei 2002. Publicatiereeks NSDO

nr. 200205.
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37 Hans de Graaf, Oskar de Kuijer en Wim ter Keurs, 'Aanpak en ervaringen met interactieve regionale

en lokale duurzame ontwikkeling; aanbevelingen voor de rol van de overheid', mei 2002.

Publicatiereeks NSDO nr. 200206.
38 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
39 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202.
40 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202; 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst

NSDO, Nationale Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
41 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
42 Nederlandse Vrouwenraad, Conferentie De bron van duurzaamheid, 19 april 2002, Utrecht 
43 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
44 SER advies,17 mei  2002, samenvatting
45 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
46 In de 'Verkenning van het Rijksoverheidsbeleid' zijn de streefbeelden op basis van bestaand beleid

opgenomen: 10% aandeel hernieuwbare energie in 2020 en 60 km per uur in de spits voor de door-

stroming van het verkeer (aspect mobiliteit, streefbeeld uit het Nationale Verkeers- en vervoersplan,

2001)
47 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
48 Gewezen werd op de rol die ecoteams spelen bij gedragsveranderingen die in een sociale context

tot stand komen. Gewezen werd ook op het ontbreken van het grootschalig bevorderen van het

fietsverkeer.
49 Zie ook speech voorzitter ECNC, Boedapest,  feburari 2002
50 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.

; zie ook P Winsemius, HP/de Tijd 05-04-2002: "Maar de Veluwe is helemaal niet uniek, je hebt er

stapels van. Veel unieker is het natte land van het Groene Hart."
51 Hier is uiteraard ook het dierenwelzijnsaspect aan de orde. Het ethische uitgangspunt dat de

bescherming van mensen (gezondheidszorg) op basis van individuen plaatsvindt, en de bescher-

ming van dieren op basis van het voortbestaan van soorten, wordt door sommigen afgewezen (zie

uitspraken van de bio-ethicus Peter Singer in NRC Handelsblad van 7 april 2001 naar aanleiding van

de MKZ crisis).
52 Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Oogsten in een nieuwe eeuw, 2002; WLTO, binnentuin

en buitenhof, 1998.
53 Nederlandse Vrouwenraad, Conferentie De bron van duurzaamheid, 19 april 2002, Utrecht
54 Nederlandse Vrouwenraad, Conferentie De bron van duurzaamheid, 19 april 2002, Utrecht
55 Bijlage 3: verslag provinciale bijeenkomsten.
56 zie ook NCDO: internationale stakeholder bijeenkomst over duurzame landbouw en landgebruik,

10-12-2001; 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002.

Publicatiereeks NSDO nr. 200202.
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57 Bijvoorbeeld het werven van verpleegkundigen uit Zuid-Afrika. In dit verband heeft het AIDS fonds

gepleit voor meer duurzame samenwerkingsverbanden die ook de gezondheidszorg in Afrika ten

goede zouden kunnen komen. 
58 Zie b.v. ook NRC-Handelsblad, 06-04-2002, opinie: "leven en octrooien".
59 Een samenwerking van o.a. de Commissie Duurzaam Hoger Onderwijs, Het NIDO, het NCDO en

de Nationale Jeugdraad
60 Dit punt werd ook in de provinciale gesprekken sterk naar voren gehaald: het kunnen werken in

interdisciplinaire netwerken, het omgaan met de "netwerkmaatschappij" moet een belangrijk leer-

doel worden. Het sluit ook aan bij de evaluaties van het GSB, plattelandsvernieuwing en Leren voor

Duurzaamheid. Bijlage 3: verslag provinciale bijeenkomsten; Novioconsult:leerprocessen benutten in

duurzaamheidbeleid (2002); MIBI/KDO, aanpak en ervaringen met interactieve regionale en locale

duurzame ontwikkeling, april 2002.
61 Stakeholdersbijeenkomst NIDO, 26-03-2002
62 Michael Persson: "Wonen van de toekomst komt later wel", de Volkskrant 13 april 2002
63 zie www.earthcharter.org
64 Deelnemer provinciaal gesprek Zuid-Holland
65 Bijlage 2: verslag themabijeenkomst.
66 Stakeholdersbijeenkomst NIDO, 26-03-2002
67 zie ook Cobouw, 21-03-2002: H. Gommer (winnaar zonne-energieprijs 2002) : "diverse andere 

regelingen werden vorig jaarvan de een op de andere dag teruggedraaid, dat is dodelijk."
68 Dit thema is vrijwel overal naar voren gekomen, zie bijlagen.
69 Het Financieele Dagblad, 16-03-2002
70 Stakeholdersbijeenkomst NIDO, 26-03-2002
71 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202.
72 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202. Bijlage 2: verslag themabijeenkomst.

Jeroen Gradener, 'Duurzaamheid en Good Governance; slotdocument'; De Balie, mei 2002.

Publicatiereeks NSDO nr. 200103.
73 Pierre Hupperts, adviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen, ex bodyshop.
74 NOVEM-reactie, 10-09-01
75 stakeholders-bijeenkomst NIDO, 26-03-2002
76 zie voor een uitgebreidere beschouwing o.m. de Erasmuslezing, 15-2-2002
77 11-04-2002'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO,

Nationale Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
78 Werkgroep LA21: "Lokale strategie voor Duurzame Ontwikkeling, een fundament in de nationale

duurzaamheidstrategie", juni 2001
79 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202.
80 Brief van Vereniging ter bevordering van de Algemene Gezondheidszorg dr. J. Penn aan de coördi-

nerend Minister van duurzame ontwikkeling, d.d. 20 maart 2002
81 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203.
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82 Prof. G. Wekker, de feministische beweging (die thans haar doorwerking heeft in de Nederlandse

samenwerking, onder andere door grotere arbeidsparticipatie van vrouwen) nu teveel vanuit "wes-

ters" perspectief wordt gestuurd.Volkskrant 22 april 2002
83 Zie Volkskrant 22 april 2002 
84 zie ook, VK, 14-04-01;VK 08-09-01, BinnenlandsBestuur,17-08-01 p29 e.v.
85 'Themaverkenning NSDO voorjaar 2002; verslagen van themabijeenkomst NSDO, Nationale

Jeugdraad en diner-pensants'; ERM, mei 2002. Publicatiereeks NSDO nr. 200203; 'Reacties uit de

samenleving op het eerste concept'; ERM, oktober 2001. Publicatiereeks NSDO nr. 200106.
86 'www.nsdodebat.nl; uitgebreide inhoudelijke samenvatting'; Ecostrategy mei 2002. Publicatiereeks

NSDO nr. 200202.
87 Brief van Edward Janssens aan het projectteam NSDO, d.d. 31 december 2001
88 N.C. Narayan (India), Barthemely Honfoga (Benin), Mariam Pérez (Costa Rica), Nozizwe Chinkanda

(Zuid Afrika), Chhewang Rinzin (Bhutan).
89 Het project vond plaats op initiatief van en onder leiding van het Centrum voor Internationale

Samenwerking, COS Noord-Holland Noord en de Campagne Echte Welvaart.
90

91 Bron: www.cbs.nl, telling eind maart 2002
92 Het model Socioconsult deelt de Nederlandse samenleving in in een zevental groepen: traditionele

burgerij (22%); moderne burgerij (27%); convenience-georienteerden (16%); opwaarts mobielen

(8%); kosmopolieten (11%); ontplooiers (7%); postmaterialisten (9%).
93 Zie ook: "De zachte zuilen van Nederland",  de Volkskrant, 27 april 2002 en www.nipo.nl. Het WIN-

model onderscheidt een achttal groepen: modalen (27,8%), zorgeloze levensgenieters (7,6%),

gezinsconservatieven (17,2%), zorgzame christenen (13,3%), sociaal geëngageerden (10,8%), linkse

intellectuelen (7,2%), carrieremakers (8,8%) en ambitieuze materialisten (7,4%).
94 'Socioconsult: duurzaamheid en participatie', rapport opgesteld in opdracht van het Ministerie van

VROM/NSDO door Motivaction, oktober 2001.
95 idem
96 'Burgerforum: Utopie of (verre) werkelijkheid', rapport in opdracht van Stimuleringsprogramma

Burger en Milieu (Ministerie van VROM) uitgevoerd door NIPO, februari 2002.
97 Het radioprogramma Vroege Vogels onderzoekt al tien jaar lang de aanhang van "groene" organisaties.
98 '4 miljoen leden voor milieu en natuur', Persbericht Parade 2001, 30 december 2001.
99 'Ledental NOC*NSF over 2001', persbericht NOC*NSF, 21 mei 2002.
100 'Ledenverlies grote partijen zet zich ook in 2001 voort', Persbericht Documentatiecentrum

Nederlandse Politieke Partijen 16 januari 2002.
101 G. Voerman en P. Lucardie (DNPP) in 'Het democratisch tekort: interpretaties en remedies',

Telderstichting mei 2002.
102 Zie www.cbf-keur.nl
103 www.goededoelengids.nl/feiten ontleend deze cijfers uit het jaarverslag 2000 van het CBF.
104 'Vrijwilligerswerk steeds meer een zaak van ouderen', persbericht KUB Tilburg, 23 april 2002.

Samenhang bevorderen Economische aspecten

Hier en nu

Daar

Later

Sociaal-culturele aspecten Ecologische aspecten
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105 'Vrijwilligers in soorten en maten II: ontwikkelingen in de periode 1985-2000', onderzoek in opdracht

van het Ministerie van VWS uitgevoerd door Wim Knulst en Koen van Eijck, Katholieke Universiteit

Brabant, Tilburg april 2002.
106 Zie: 'Vrijwilliger vergrijst', René Didde, Binnenlands Bestuur 3 mei 2002, p.21.
107 'Uitgebreid Verslag provinciebijeenkomsten NSDO'; De Beuk, 29 april 2002. Publicatiereeks NSDO

nr. 200201; artikelen van Jurrien Dekker elders in dit rapport.
108 'Uitgebreid Verslag provinciebijeenkomsten NSDO'; De Beuk, 29 april 2002. Publicatiereeks NSDO

nr. 200201.
109 Marit Postma en Maarten Savelberg, 'Er broeit iets duurzaams in de Nederlandse samenleving; een

analyse van duurzame ontwikkeling als maatschappelijk probleem'; Plunk en Novak, augustus 2001.

Publicatiereeks NSDO nr. 200101 en 200102. 
110 Ook de buitenlandse onderzoekers die begin 2002 twee maanden in Nederland verbleven voor het

project 'TINA and the milk' merkten dit op (zie 3.5). Het zou één van de aspecten zijn die ze graag

mee naar huis zouden willen nemen.
111 Zie ook 3.3.
112 Campagne van de Nationale Jeugdraad voor Milieu en Ontwikkeling die in 2001 in de Nationale

Jeugdraad is opgegaan.
113 The Art of Survival, een manifestatie over kunst en duurzaamheid, Rotterdam, 2001. De Stichting

reikt sinds 1993 jaarlijks een Kunstmilieuprijs uit. In 2001 werd de prijs toegekend aan Dura Vermeer

met een ontwerp voor een drijvende stad.
114 Marit Postma en Maarten Savelberg, 'Er broeit iets duurzaams in de Nederlandse samenleving; een

analyse van duurzame ontwikkeling als maatschappelijk probleem'; Plunk en Novak, augustus 2001.

Publicatiereeks NSDO nr. 200101 en 200102. 
115 Mondelinge informatie van onder meer Campagnebureau Echte Welvaart, Vereniging

Milieudefensie en Stichting Natuur & Milieu.
116 www.nationaalplatformjohannesburg.nl 
117 Er zijn inmiddels zo'n 80 keurmerken en de vrees bestaat dat men door de bomen het bos niet meer

ziet.
118 Bron: EKO-Monitor jaarrapport 2001, Platform Biologica.
119 Bron: www.greenprices.nl 
120 zie ook 3.3.
121 L.J.R. Scholtens, P. Sprengers, "Duurzaam sparen en beleggen in Nederland: ontwikkelingen in

omvang en groei 1987-2000. Culemborg: VBDO, juli 2001.
122 EIM onderzoek, in samenwerking met Triple Value Strategy Consulting, naar kennisbehoefte (over

mvo) van ondernemers, in opdracht van de Minister van EZ. Oktober 2001.
123 Bijvoorbeeld MPS en St. Milieukeurmerk
124 Ahold Status Report 2002, Corporate Social Responsibility.
125 Ahold Status Report 2002, Corporate Social Responsibility
126 Bron: www.vbdo.nl (Vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling)
127 zie Triodos-jaarverslag 2001
128 Eurosif, de European Sustainable and Responsible Investment Forum, is onlangs opgericht als

samenwerksorgaan van de verenigingen voor duurzaam beleggen.
129 Keyzers, Boons, Van Daal: Duurzaam Ondernemen, strategie van bedrijven,  2002
130 Business Meeting Duurzaam Ondernemen: "Branding en duurzaam ketenmanagement"

PriceWaterHousCoopers, Utrecht, 22 januari 2002
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131 Derde Nationale Sustainability Congres 2002; SER-advies " de winst van waarden", 2000
132 www.greenwheels.nl 
133 www.clm.nl; www.cedelft.nl 
134 www.svneurope.com 
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beknopte samenvatting elektronisch debat

het eens met Roger van Boxtel, minister van

Grote steden- en Integratiebeleid, toen hij zei:

“Duurzame ontwikkeling begint bij u in de

straat. Er is een nieuw type overheid nodig die

dat mogelijk maakt en initiatieven van mensen

gaat ondersteunen.”  Er waren noodkreten van

personen en organisaties die gestuit waren op

ongeïnteresseerde lokale bestuurders. Politieke

en financiële steun van de nationale overheid is

nodig om de lokale bestuurders aan te zetten tot

het serieus nemen van burgers en het aan-

pakken van lokale duurzame ontwikkeling.

samenhangend beleid
Men wil een betrouwbare, onpartijdige over-

heid die veel ruimte geeft, maar wel het

algemene kader en het langetermijnbelang

bewaakt. Die stimuleert én belemmeringen

wegneemt.  Collectief belang moet individueel

belang worden; goed gedrag moet praktisch en

moreel beloond worden. De overheid moet

consistent zijn over langere tijd, bijvoorbeeld 25

jaar. Met de zekerheid van consistent beleid

durven personen en instanties meer te

investeren. De overheid moet van een sectorale

naar een integrale aanpak – en daarbij samen-

werken met maatschappelijke groepen.

Veranker duurzaamheid in bestuur, onderwijs

en wetenschap. Zorg voor institutionele waar-

Het elektronisch debat vond plaats van 14 feb-

ruari tot en met 12 april 2002, op een eigen web-

site www.nsdodebat.nl. Deze site werd door

5113 verschillende mensen bezocht. Zij

bekeken gemiddeld 3 pagina’s. 189 mensen

deden daadwerkelijk mee aan de discussie.

Gemiddeld reageerden ze 3 maal.

De discussie was gestructureerd met behulp

van stellingen en vragen rond 4 hoofdthema’s

van de ‘Verkenning van het Rijksoverheids-

beleid’ en een vijfde algemene rubriek. De

meningen van steeds wisselende prominente

Nederlanders stonden op de startpagina. De

hoofdrubrieken ‘klimaat’ en ‘goed bestuur’

waren het meest populair bij deelnemers en

bezoekers. Duurzame energie was het meest

gekozen onderwerp, gevolgd door ‘transities’

en ‘duurzame mobiliteit’. Het minst populair bij

de deelnemers was ‘biodiversiteit’; voor de

bezoekers was dat ‘open vraag’.

Hieronder volgt een beknopte samenvatting,

gerangschikt naar de 5 hoofdrubrieken van het

debat. De onderstaande tekst is altijd gebaseerd

op de reacties van de deelnemers, tenzij er uit-

drukkelijk een naam van bijvoorbeeld een minis-

ter vermeld is. De uitgebreide samenvatting is te

downloaden via www.nsdo.nl

goed bestuur [143 reacties, 2300 page views]

transities
De discussie draaide om de rol van de overheid

als aanstuurder of facilitator van veranderingen

voor duurzame ontwikkeling. De één benadruk-

te een sterke aansturende rol, de ander meer

een faciliterende rol van de overheid. Vrijwel

iedereen wees op het belang van het steunen

van maatschappelijke initiatieven. De lokale en

nationale overheid moet veel beter worden in

het actief samenwerken met maatschappelijke

actoren, en ruimte geven aan ideeën en experi-

menten. Het gaat daarbij niet alleen om orga-

nisaties met een achterban, maar ook om com-

petente burgers met goede ideeën. Velen waren

Future of Foods (Digitale
discussie Duitsland
Nederland)

De aanleiding voor dit project
was de bezorgdheid bij burgers
in Europa en veiligheid van ons
voedsel. Het debat is gevoerd

over de  thema’s  voedselvei-
ligheid, dierenwelzijn en de
boerderij van de toekomst. 64

www.minlnv.nl 
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borgen voor samenhang en consistentie. Een duurzaamheidtoets kan een

hulpmiddel zijn. Denk aan een aparte coördinerende minister voor

duurzame ontwikkeling.

consumentenmacht en duurzaam
ondernemen
TDe overheid moet beter gebruik maken van de consumentenmacht. Door

meer openheid over bedrijven en producten – met name op internet – en

verplichte informatieverstrekking kunnen consumenten beter kiezen. Een

publiek-private taskforce zou de aankoop van meer duurzame producten

en diensten een flinke impuls moeten geven. Het professionaliseren van

het aanbod en een betere marketing zijn nodig om een substantieel deel

van de consumenten 

te bereiken. Voorlopers op het gebied van duurzaam ondernemen moeten

actief gestimuleerd worden. Duurzaam moet synoniem worden voor inno-

vatie en goed bezig zijn. Prijsbeleid moet bij dit alles ondersteunend zijn.

internationale samenwerking
De verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling elders en het geven

van hulp wordt sterk benadrukt. Men is voor vrijere handel, juist voor

ontwikkelinglanden. Maar de vrije markt kan de nekslag betekenen voor

de vele lokale producenten in ontwikkelingslanden en Oost-Europa. WTO,

IMF en Wereldbank moeten daar meer oog voor krijgen. 

duurzame energie
Een ambitieus, consistent beleid om een flinke slag te maken op het gebied

van duurzame energie, dat is de wens van vrijwel alle deelnemers. Dat

besparingsopties net zo belangrijk zijn als duurzame bronnen mag daarbij

niet vergeten worden. Prijsbeleid is goed, maar dan moeten de opbreng-

sten wel zichtbaar besteed worden. Er was zelfs een voorstel voor een per-

soonlijke spaarpot: de REB wordt apart gehouden en de betaler mag het

geld gebruiken voor besparingsmaatregelen. Iemand stelde als motto

voor: ‘Meer blauw op het dak’ – doelend op de kleur van zonnecellen die

stroom leveren. Een miljardeninvestering voor zonnecellen in Nederland

zou volgens sommigen zinvoller zijn dan bijvoorbeeld de miljarden voor de

JSF of de Betuwelijn. De overheid moet het goede voorbeeld geven op het

gebied van besparing en duurzame energie. De burger moet meer ruimte

krijgen voor eigen keuzes ten aanzien van duurzame energieopwekking en

besparing in en om het eigen huis.

Er waren diverse praktische voorbeelden, zoals een sportpark in

Rotterdam dat duurzame stroom gaat opwekken op zijn terreinen.

windmolens
Er waren voor- en tegenstanders van windmolenparken. De voorstanders

menen dat het met de nadelen voor natuur en landschap wel meevalt en

dat de schone energie nu doorslaggevend is. Ook werd opgemerkt dat ze

er mogelijk tijdelijk staan tot nieuwe technieken gangbaar worden. De

tegenstanders menen dat natuur en landschap als de weg van minste

weerstand worden misbruikt, waarbij economische argumenten tegen

windmolens op bedrijventerreinen of toepassing van zonnecellen ten

onrechte de doorslag geven. De opmerking van minister Jorritsma dat zij

bij gebrek aan regionaal draagvlak windmolenlocaties zou willen aanwijzen

gooide nog eens olie op het vuur. Een enkeling juichte die daadkracht toe,

maar anderen vonden dat een transitiemanager juist niet zo te werk moet

gaan.

klimaat [199 reacties, 3268 page views]
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www.waarblijftonsgeld.nl   

Waar blijft ons geld Publieksdebat  van het Instituut
voor Publiek en Politiek, Stich-
ting het Metropolitane Debat en
Habiforum over de prioriteiten

van investeringen die de over-
heid doet op het gebied van
bijvoorbeeld wegen, drinkwater,
stedelijke vernieuwing etc.

Financiering en ondersteuning:
diverse dagbladen, instituten en
organisaties



duurzame mobiliteit
In deze discussie kwamen veel technische mogelijkheden aan bod, zoals

voor zuiniger voertuigen en elektronische aanpassing van het rijgedrag. Er

bleken diverse zuinig rijdende en bewust fietsende deelnemers te zijn. Er

was discussie over het verplichten van technische aanpassingen, en het

promoten van zuinig en veilig rijgedrag. Bedrijven zouden meer aandacht

aan zuinige lease-auto’s en brandstofgebruik moeten besteden. Maar ook

de noodzaak van samenhangende planning kwam aan bod. Er was een

lokaal voorbeeld uit Oeganda, waar door het aanleggen van

fietsvoorzieningen inkomsten en welzijn aanzienlijk toenamen. De

Fietsersbond gaf voorbeelden van effectief fietsbeleid, dat per bestede

euro meer milieuwinst oplevert dan dure voorzieningen voor het openbaar

vervoer. Anderen kwamen daarop met een pleidooi voor een promotie van

de fiets en het investeren in meer comfort en betere infrastructuur voor

fietsen. Er werd een voorstel gedaan voor een compleet innovatieproject

voor het fietsen, met samenwerking van overheid, industrie, wetenschap

en fietsers.

ontwikkelingslanden
Men wil ontwikkelingslanden graag helpen met verantwoorde, duurzame

energieprojecten. Er is mogelijk een bescheiden rol voor biogas, vooral

van afval. De verkoop van CO2-rechten kan voor ontwikkelingslanden een

bron van inkomsten worden.

Duurzaam ondernemen Online kenniscentrum op het
gebied van duurzaam en
maatschappelijk ondernemen.

Op de website is nieuws over
duurzaam ondernemen te vinden
maar ook een kennisnetwerk van

wetenschappelijke instituten, ad-
viesbureaus en relevante orga-
nisaties. 66

www.duurzaam-ondernemen.nl 
033 468 2744
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> 2.3
PATHS

immigratie
Veel deelnemers zien er weinig in om

hoogopgeleide mensen van buiten de EU bin-

nen te halen, zoals in de ‘Verkenning van het

Rijksoverheidsbeleid’ werd voorgesteld. Dat

geeft aanpassingsproblemen hier en tekorten

(‘brain drain’) in het land van herkomst. Als we

een tekort hebben, kunnen we zelf mensen

opleiden. Er moet meer gekeken worden naar

de behoeften in de landen van herkomst. Er kan

een bescheiden rol zijn voor het tijdelijk opdoen

van scholing en ervaring hier. De grote

ongelijkheid in de wereld moet veel funda-

menteler aangepakt worden. 

maatschappelijke
participatie
Overheden, ondernemingen en particuliere

organisaties staan voor de taak om de binding

van de burgers met hun omgeving te onder-

houden en te versterken. Voorwaarden schep-

pen en voorlichting geven is belangrijk. Een

concreet idee is vrijwilligerswerk in de tijd van

de baas, waar beide partijen – vrijwilligersorga-

nisatie en werkgever – profiteren van opgedane

vaardigheden.

kenniseconomie
Het concept van een leven lang leren krijgt

steun. Dat wil niet altijd zeggen dat jongeren

langer naar school moeten. Kennis moet

betrekking hebben op de hele breedte van de

maatschappij; niet alleen technisch maar ook

over samenwerking, beleid, duurzame ontwik-

keling. Kennis en geld uit bedrijven zou het

onderwijs kunnen versterken, maar opgepast

moet worden voor een oneigenlijke rol van het

bedrijfsleven.  

arbeidsparticipatie
Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden is

een hogere arbeidsparticipatie nodig. Om meer

vrouwen en ouderen deel te laten nemen, moet

er wel wat veranderen: bijvoorbeeld flexibelere

werktijden, thuiswerkmogelijkheden, bijscho-

ling en betere kinderopvang. Maar het gaat in

het leven niet alleen om werk.

sociale veiligheid
Plannenmakers moeten meer rekening houden

met veiligheid. Ze moeten een stedelijke

omgeving ontwerpen die kleinschalig aanvoelt,

want in zo’n omgeving nemen mensen meer

verantwoordelijkheid. Kinderen die opgroeien

met respect voor hun omgeving creëren later

een respectvolle, dus veilige omgeving. Daarom

moet je investeren in het onderwijs en ouders

begeleiden. De politie kan bepaalde misdrijven

selecteren waarbij ze de pakkans ‘garanderen’.

Dit zal ontmoedigend werken en het publiek

ziet dat de politie wel degelijk iets doet.

bevolking [99 reacties, 2087 page views]

67
www.milieuwinst.nl  

Milieu & Winst Informatiebron en discussieplat-
form op internet over de praktis-
che toepassing van maatregelen
op het gebied van schoner pro-

duceren in Nederland. Op basis
van een aantal bedrijfstakken
wordt er op de site informatie
geplaatst.

Financiering: oa Ministerie VROM
en IPO
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landbouw  
Liberalisering van de landbouw zorgt niet voor verduurzaming. We

moeten de problemen rond voedselproductie niet naar elders verplaatsen.

Productie van en voor de eigen regio is in principe het meest duurzaam,

maar de vraag is wat de omvang van die regio is. Een Europese regio is

wellicht haalbaar. De boer kan daarnaast een rol spelen in het beheer van

natuur en landschap. De overheid kan subsidie geven voor ‘groene dien-

sten’.

natuurbescherming
Naast aankopen van grond kan beheerslandbouw, recreatie, platte-

landsvernieuwing en natuurbouw bijdragen aan natuurbescherming. Via

bestemmingsplannen en streekplannen moeten gebieden beschermd wor-

den. De boer is niet altijd de beste beheerder. Hij heeft ook economische

belangen. Het is de vraag of aan natuur een marktwaarde toegekend kan

worden.

duurzaam waterbeheer
Waterberging en afvoer moeten in ‘waterproof’ bestemmingsplannen

geregeld worden. Daarnaast is actief klimaatbeleid nodig. Subsidies

moeten het combineren van functies bevorderden, zoals wateropvang en

recreatie of wateropvang en natuur. 

mondiale voedselproductie
Biotechnologie draagt niet bij aan een betere mondiale voedselvoorzien-

ing. Door gebrek aan de meest basale voorzieningen is de landbouw in

ontwikkelingslanden vaak zeer inefficiënt. Het is belangrijker om daar ver-

betering in te brengen. Verbied dumping van gesubsidieerde landbouw-

producten die de lokale landbouw productie ontregelt.

biodiversiteit [55 reacties, 2009 page views]

In deze rubriek konden mensen vragen en opmerkingen kwijt die ze niet

konden onderbrengen bij de ingestelde rubrieken. Diverse reacties bleken

toch veel relatie met bestaande rubrieken te hebben. Voor deze beknopte

samenvatting zijn die reacties in de bovenstaande rubrieken verwerkt.

Alleen de rubriek ‘cultuuromslag’ volgt hier nog.

cultuuromslag
Er is een wijziging in opvoeding en cultuur nodig. Altruïsme en respect

voor de schepping moeten meer de norm worden. Ook de overheid moet

het goede voorbeeld geven. Bepaalde dingen moet ‘not done’ worden.

Het is belangrijk dat er bij publiek en politici een groter gevoel van urgen-

tie ontstaat. Mensen moeten meer verantwoording afleggen over wat ze

voor de toekomst van de wereld hebben gedaan. Ook de media kunnen

daarin een taak vervullen door meer over positieve voorbeelden te

berichten.

open vraag [82 reacties, 1117 page views]

Project verrassende
ontmoetingen

Project waarbij mensen die nooit
met mekaar aan tafel zouden
gaan in contact gebracht met
elkaar (bijvoorbeeld boeren met

FNV, jongeren met ouderen). Het
is een conglomeraat aan initi-
atieven waarbij het bestuurlijke
niveau en lokale initiatieven

gekoppeld worden. De ervaring-
en zijn positief. 68 

jan@mff.milieu.net  
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> 1.1
introductie

> 1.2
werkwijze in de groepen

Op 7 maart 2002 is een bijeenkomst georganiseerd

rond de thema’s uit de ‘Verkenning van het

Rijksoverheidsbeleid’ inzake duurzame ontwikke-

ling. Deze bijeenkomst is onderdeel van de

Maatschappelijke Verkenning van het voor-

genomen rijksoverheidsbeleid, welke plaatsvindt

tegen de achtergrond van de wens om in

Nederland te komen tot een eerste Nationale

Strategie voor Duurzame Ontwikkeling. Ruim veer-

tig vertegenwoordigers van maatschappelijke

organisaties, overheden en instituten hebben een

dag met elkaar gedebatteerd over vijf thema’s:

bevolking, water, landbouw & biodiversiteit, ken-

nis, en klimaat. Omdat de animo voor een discussie

over het thema water zeer laag was, is dit onder-

werp samengevoegd met ‘landbouw & biodiver-

siteit’. Uiteindelijk zijn derhalve vier werkgroepen

aan de slag gegaan. Hoofdstuk 6 bevat de

algemene conclusies van de bijeenkomst.

Na de tweede sessie heeft een tussentijdse ple-

naire terugrapportage plaatsgevonden om de

andere werkgroepen van elkaars vorderingen op

de hoogte te houden. Na de derde sessie is door

elke werkgroep een slotpresentatie verzorgd. De

samengevatte weerslag van de werkgroepdis-

cussies is opgenomen in de hoofdstukken 2 tot

en met 5 van dit rapport. Daarbij is ook aandacht

besteed aan individuele standpunten, die niet

noodzakelijkerwijze werden gedeeld door de

hele werkgroep. 

Na de slotpresentatie is door de facilitator een

samenvatting gegeven van enkele rode draden in

de vier discussies en is gesproken over de

behoefte aan verdere bijeenkomsten om in het

kader van de Maatschappelijke Verkenning over

thema’s en integraliteit door te praten. Een en

ander is verwoord in hoofdstuk 6.

In elke werkgroep werd gewerkt op basis van een

themanotitie. Deze notities dienden als leidraad

voor de gesprekken. In elke groep werd in drie

sessies gediscussieerd over: 

1) de streefbeelden & beleidsuitdagingen;

2) de ‘wegen’ waarlangs de beschreven ambities

zouden kunnen worden gerealiseerd; en

3) de bijdrage van de maatschappelijke orga-

nisaties en instellingen aan het ontwikkelen en

bewandelen van die wegen en over de rol van de

overheid in het faciliteren van deze organisaties.

1 themaverkenningen nsdo

Max Havelaar Het creëren van goede en eerlijke
handelsvoorwaarden voor kleine
boeren en plantages in ontwik-
kelingslanden middels een

keurmerk. De stichting brengt
geïnteresseerde ondernemers in
contact met boeren en plantages.
De afzet van producten met een

Max Havelaar keurmerk leverden
de producenten in ontwikkelings-
landen 8,3 miljoen euro bovenop
de wereldmarktprijs op.

69
www.maxhavelaar.nl  
030 233 7070
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2 werkgroep ‘bevolking’

> 2.1
introductie
Er is gediscussieerd met een groep van 11 personen afkomstig van 10

maatschappelijke en expert organisaties.  

Er zijn vele suggesties gedaan en er is veel gediscussieerd over wat het thema

bevolking zou moeten omvatten en niet al het materiaal is uiteindelijk in het

resultaat opgenomen.  

De groep is het er mee eens dat de genoemde streefbeelden en beleidsuit-

dagingen een plaats krijgen onder het thema bevolking, maar niet op de wijze

waarop ze nu in de rijksverkenning staan. Tevens wil de groep een aantal cor-

recties en aanvullingen doorvoeren. Deze komen in de volgende paragrafen

aan bod. 

de streefbeelden die zijn besproken zijn als volgt:

Streefbeeld Voorlopige indicator Doelstelling

Arbeidsparticipatie 70%

Overige maatschappelijke participatie Aantal mensjaren vrijwilligerswerk

Percentage beroepsbevolking dat meer dan 12 uur
per week betaalde arbeid verricht

(nog niet geformuleerd)

70 Stichting Gras en Wolken Samenwerkingsverband van
boeren en burgers die een initia-
tief voor het behoud van een
gezonde melkveehouderij in het

veenweidegebied ontwikkelen
omdat de economische bedrij-
vigheid juist  een voorwaarde is
voor het handhaven van de bij-

zondere natuurwaarden van het
gebied.
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> 2.2
streefbeelden en beleidsuitdagingen

De werkgroep stelt dat het NSDO-team de streefbeelden en beleidsuit-

dagingen nader definieert aan de hand van de bovenstaande indeling. De

discussiegroep vond het niet haar taak dit in meer detail te doen

gedurende deze bijeenkomst. 

Tevens kan uit bovenstaand schema worden afgeleid dat de groep speci-

fieke waarde hecht aan het proces dat nodig is bij het bereiken van het

streefbeeld. Dit proces kan in feite ook gezien worden als een beleidsuit-

daging op zichzelf. 

Het merendeel van de tijd die de discussiegroep heeft gekregen, is besteed aan het bepalen hoe omvattend het thema bevolking moet zijn en, aan de hand

daarvan, aan het herstructureren van de streefbeelden en beleidsuitdagingen. Het resultaat dat tevens aan de groep plenair is gepresenteerd, is als volgt:

Streefbeeld
Solidariteit / gelijkwaardigheid/

tegengaan tweedeling / sociale cohesie

Dimensies
Maatschappelijk / collectief

Individueel
Nederland
Mondiaal

(wereld) burgerschap
> politiek
> sociaal
> economisch

Consumptie /
footprint Inkomensverdeling

Sociale infrastructuur
>  zorg
>  trots
>  (onderwijs)

Culturele diversiteit Gezondheidszorg

PROCES

De beleidsuitdagingen liggen op de volgende gebieden.
Doelstellingen moeten worden geformuleerd op basis van deze gebieden,

rekening houdend met alle bovengenoemde dimensies:

Stichting Goed Werk Het doel van Stichting Goed
Werk is het bijdragen aan een
menswaardiger bestaan van

kansarmen in de wereld door het
stimuleren en creëren van werk
en inkomen. 

Financiering: commerciële acti-
viteiten 71

www.goedwerk.nl 
0318 581898
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> 2.3
wegen
Er is een start gemaakt per beleidsuitdaging om

doelstellingen en wegen te formuleren. Dit is

niet gelukt voor alle beleidsuitdagingen, maar

een eerste poging hiertoe is hieronder

samengevat. Per beleidsuitdaging zijn de eerste

ideeën weergegeven; deze zijn nog niet altijd

concreet als doelstelling of weg geformuleerd.

Overigens werd tijdens het formuleren van

doelstellingen en wegen tevens geconcludeerd

dat sommige beleidsuitdagingen die onder het

thema bevolking zijn geïdentificeerd,

waarschijnlijk overlappen met beleidsuitdaging-

en die naar verwachting onder andere thema’s

zijn geformuleerd. 

beleidsuitdaging
organiseren van het
proces
> Er is ontkokering nodig op overheidsniveau.

> Er is een bottom-up benadering vanuit de

maatschappij nodig.

> Beleidsvorming en  -implementatie moeten tot

stand komen via brede participatie. 

> Het proces moet zodanig worden ingericht dat

mensen worden aangesproken op hun eigen

toekomstbeeld.

> Procesdoelstellingen moeten worden ver-

ankerd in beleid.

> Duurzame ontwikkeling moet worden ver-

ankerd in beleid.

> De overheid moet burgers faciliteren om

eigen verantwoordelijkheid te nemen ten

aanzien van duurzaamheid.

beleidsuitdaging
consumptie
Het is niet gelukt geheel tot overeenstemming

te komen over de relevantie/positie van dit punt

onder het thema bevolking, maar de over het

algemeen gedeelde uitkomst is dat er sprake

moet zijn van solidariteit bij de toegang tot

natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent dat doel-

stellingen geformuleerd moeten worden in ter-

men van een gelijkwaardige verdeling van hulp-

bronnen, ruimte, enzovoort, op zowel

Nederlands als mondiaal niveau. Daar moet nog

bij worden opgemerkt dat gelijkwaardigheid

niet noodzakelijk volledige gelijkheid hoeft te

betekenen. Over de volgende punten is gespro-

ken: 

> Vermindering energieverbruik in Nederland

met bepaald percentage in een bepaald jaar.

> Gelijkwaardige verdeling ruimtebeslag.

> Reduceren footprint van Nederlander met

bepaald percentage.

> Gelijkwaardige verdeling mondiaal.

beleidsuitdaging
culturele diversiteit
Men was het er niet over eens of de term ‘cul-

turele diversiteit’ wel de lading dekt. In het alge-

meen kwam men er op uit dat bij dit onderwerp

de in de rijksverkenning geformuleerde ‘push

en pull’-factoren voor migratie aan bod komen.  

‘push’ factor
De ‘incentives’ voor mensen elders in de wereld

om op de  vlucht te slaan moeten worden

weggenomen door te zorgen  dat de leefom-

standigheden elders aanvaardbaar zijn. De

geformuleerde ‘weg’ hier naar toe in de

rijksverkenning van 0,8% van het BNP vindt men

te beperkt. De maatschappij moet zorgen dat de

incentives worden weggenomen (zoals

armoede, honger, conflicten) en dat de (o.a.

financiële) consequenties daarvan moeten wor-

den aanvaard.  

Tevens is een discussie gestart over het feit of

lidmaatschap  van de WTO, het openstellen van

de Europese markt, enzovoort, wel  de beste

wegen zijn.  Hier zijn verder geen conclusies aan 

verbonden. 

‘pull’ factor 
Er is kort over dit onderwerp gediscussieerd

zonder dat men tot conclusies is gekomen.

Voornaamste onderwerp was immigratiebeleid.

72
0562 452700

Natuurstroom op Vlieland Project waarbij nagegaan wordt
of Vlieland kan overstappen op
een elektriciteitsproductie die

gebaseerd is op schone, onuit-
puttelijke bronnen. In overleg
met Nuon-ENW gaat Vlieland na

of dit haalbaar is.
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Tenslotte is het onderwerp ‘integratie’ aan bod geweest. Daarbij ging het

voornamelijk om integratie van allochtonen in de Nederlandse maatschap-

pij. De rijksverkenning formuleert dit in termen van wederzijdse aanpas-

sing, zowel van allochtonen aan de Nederlandse normen en waarden, als

van de Nederlandse maatschappij aan de veranderende bevolkingssamen-

stelling. Opmerkingen die naar aanleiding van de tekst zijn gemaakt, zijn:

> Er zijn geen duidelijke Nederlandse normen en waarden. 

> Men vindt de tekst wat suggestief. Het is niet duidelijk of ook daad-

werkelijk van wederzijdse aanpassing sprake is. 

(Universele) doelstellingen die volgens leden van de discussiegroep

zouden moeten worden opgenomen onder het onderwerp ‘integratie’ zijn:

> Geen discriminatie.

> Respect.

beleidsuitdaging: wereldburgerschap
Wereldburgerschap heeft drie dimensies:  sociaal, economisch en politiek.

De geformuleerde doelstellingen in de rijksverkenning kunnen hierin, met

aanpassingen, als volgt worden ondergebracht:

economisch
Arbeidsparticipatie is een van de wegen naar het bereiken van wereld-

burgerschap. De genoemde doelstellingen zullen echter als volgt moeten

worden aangepast: in het kader van het VN-vrouwenverdrag heeft

Nederland zich gecommitteerd aan hogere doelstellingen dan gefor-

muleerd in de rijksverkenning.  Deze zouden als volgt moeten worden

gewijzigd/aangevuld:

> Er wordt gestreefd naar arbeidsparticipatie van vrouwen van 65%.

> Er wordt gestreefd naar economische zelfstandigheid van vrouwen van

60%.

> Er wordt gestreefd naar gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen

zowel in het arbeidsproces als aan de thuisbasis.

sociaal
Deelname aan vrijwilligerswerk, zoals geformuleerd in de rijksverkenning,

zou hier onder kunnen vallen. Echter, men vindt dat maatschappelijke par-

ticipatie meer omvat dan vrijwilligerswerk.

algemene conclusie
De algemene conclusie van de discussiegroep is dat de streefbeelden die

zijn geformuleerd een te beperkte invulling geven aan het thema bevol-

king. Een meer adequaat streefbeeld zou moeten worden geformuleerd in

termen van ‘sociale cohesie’,  het ‘tegengaan van tweedeling’, enzovoort.

Arbeidsparticipatie (en overige maatschappelijke participatie) is niet vol-

doende omvattend en wordt meer als een van de ‘wegen’ gezien, dan als

streefbeeld. 

De streefbeelden hebben daarnaast te veel betrekking op de Nederlandse

maatschappij; de mondiale dimensie komt niet tot zijn recht in de streef-

beelden. Wel wordt in de beleidsuitdagingen ingegaan op het wegnemen

van ‘push en pull’-factoren van migratie, maar ook die komen direct voort

uit de Nederlandse migrantenproblematiek.

> 2.4

DSM
Milieutechnologieprijs

DSM stimuleert middels de DSM
Milieutechnologieprijs grote door-
braken op het gebied van

milieutechnologie. De prijs be-
staat uit ruim 10.000 euro of een
kunstwerk.. 73

www.dsm.nl  
045 574 0680
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introductie
Er is gediscussieerd met een groep van 11 personen afkomstig van over-

heid, overheidsgelieerde (onderzoeks)instellingen, een NGO en een

adviesbureau.

Voor de bespreking van het thema water heeft niemand zich aangemeld.

Besloten is om de streefbeelden, indicatoren en doelstellingen bij dit

thema niet in detail te bespreken. Watergerelateerde op- en aanmerkingen

zijn tijdens het bespreken van het thema biodiversiteit & landbouw zo nu

en dan aan de orde geweest.

3 werkgroep ’water en
biodiversiteit en landbouw’

> 3.1

De geformuleerde streefbeelden, indicatoren en doelstelling uit de nationale verkenning voor het thema landbouw & biodiversiteit zijn:

De geformuleerde streefbeelden, indicatoren en doelstellingen uit de nationale verkenning voor het thema water zijn:

Streefbeelden water Voorlopige indicator Doelstelling

Water bepalend element in de ruimtelijke ordening 100% in 2010

Natuurlijk waterbeheer Verdroogd natuurgebied

Aandeel aangepaste bestemmingsplannen, gemeten in ha

300.000 ha in 2010

Streefbeelden landbouw & biodiversiteit Voorlopige indicator Doelstelling

Handhaving biodiversiteit in Nederland 100% in 2005

Duurzame landbouw in 2030 Aandeel ecologische landbouw

Aantal ha ecologische hoofdstructuur vastgelegd in
bestemmingsplannen

10% in 2010

> 3.2
streefbeelden en beleidsuitdagingen

74
www.electrabel.nl  

0800 555 4444

Electrabel Energiebedrijf dat zich richt op
maatwerkoplossingen. Electrabel
voelt zich verantwoordelijk voor

samenleving en milieu en
investeert om die reden in onder-
zoek en ontwikkeling van milieu-

vriendelijke alternatieven.
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De aanwezigen voegden aan deze twee streef-

beelden een aantal aspecten toe. 

Allereerst werd de ‘handhaving’ van de biodi-

versiteit in Nederland gezien als een korteter-

mijnstreefbeeld. Dit streefbeeld werd uitge-

breid met een langetermijnstreefbeeld, het ‘her-

stel’ van biodiversiteit in Nederland. Hand-

having van de biodiversiteit alleen werd niet

gezien als een voldoende waarborg voor de bio-

diversiteit om voldoende gezonde ecosystemen

te kunnen hebben in Nederland. Herstel is

nodig om de biodiversiteit op een hoger

gewenst niveau te brengen. Hierbij gaat het om

handhaving en herstel van zowel variëteit als

oppervlakte.

Verder werd de geografische schaal ‘Nederland’

te klein bevonden. Biodiversiteit dient op

wereldschaal te worden bekeken. De

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) binnen

Nederland is onderdeel van een internationaal

ecologisch netwerk. De flora en fauna binnen

de Nederlandse EHS dienen bij te dragen aan de

biodiversiteit in de wereld. Nederland zou zich

daarbij met name moeten richten op de kwaliteit

en kwantiteit van natte natuur, vanwege de bij-

drage aan de internationale biodiversiteit. De

juistheid van de ligging van de EHS in

Nederland werd door een deelnemer ter dis-

cussie gesteld. Daarnaast werd aangegeven dat

biodiversiteit meer is dan alleen de EHS, ook

flora en fauna binnen bijvoorbeeld agrarische en

stedelijke gebieden moeten daartoe worden

gerekend.

Naast de intrinsieke waarde van biodiversiteit

werd het behoud van een ‘genenpool’ als streef-

beeld gezien. Het potentieel voor bijvoorbeeld

medicijnen uit flora en fauna moet behouden

blijven.

Aan het streefbeeld duurzame landbouw werd

de wereldschaal toegevoegd. Het gaat niet

alleen om duurzame landbouw in Nederland,

maar om duurzame landbouw in de hele wereld.

Agrarische kennisontwikkeling in Nederland ten

behoeve van het buitenland speelt daarbij een

belangrijke rol. 

Om van intensieve landbouw naar duurzame

landbouw over te schakelen is meer ruimte

nodig, deze wordt wel minder intensief

gebruikt. Dat duurzame landbouw om extensief

ruimtegebruik vraagt, betekent dat hiervoor

keuzes nodig zijn. De duurzame landbouw dient

op daarvoor geschikte plekken plaats te vinden.

Dit geldt voor zowel landbouwbedrijven in

Nederland als in het buitenland. Deze

ruimtevraagstukken kunnen alleen in interna-

tionaal verband opgelost worden. De huidige

Nederlandse landbouw vergt veel ruimte in het

buitenland (import), met name door de produc-

tie van veevoer. Deze ruimteclaim van

Nederland in het buitenland (de Voetafdruk)

zou verkleind moeten worden. Een duurzaam

en rechtvaardig gebruik van de ruimte in de hele

wereld is het doel.

Daarnaast dient de verbrede functie die de land-

bouw heeft, te worden onderkend en

gewaardeerd. Verbrede landbouw heeft naast

een agrarische functie ook een functie voor

recreatie, landschap en biodiversiteit. Ook

voedselzekerheid en voedselveiligheid zijn

kwaliteiten die de landbouw moet kunnen

bieden. Hiervoor dient de consument de echte

prijs te betalen.

Unilever, Sustainable
Agriculure

Project van Unilever om te komen
tot een duurzamere agrarische
sector. Unilever is een grootafne-
mer van producten uit de

agrarische sector en geeft ze als
zodanig invloed op de manier
waarop producten gepro-
duceerd. Unilever onderkent die

invloed, en de sociale verant-
woordelijkheid om hiermee goed
om te gaan. 75

www.unilever.com  
010 217 4000
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> 3.3
wegen
Het streven naar zowel een grotere biodiversiteit als een groter aandeel in

duurzame landbouw draait beide om keuzes in ruimtegebruik. Dit geldt

wereldwijd maar met name in een intensief gebruikt land als Nederland. Er

bestaat een direct verband tussen ruimtegebruik en consumptiepatronen.

Deze relatie wordt goed weergegeven in de ‘Voetafdruk’ van een land.

Een verschuiving in consumptiepatroon van vlees en dierlijke eiwitten naar

niet-dierlijke eiwitten kan leiden tot een afname van grondgebruik voor

veevoer. “Graan voor mensen in plaats van graan voor koeien”. De ruimte

die hiermee gecreëerd wordt, kan worden benut voor duurzame land-

bouw en/of meer ruimte voor natuur of andere functies. De kwaliteit van

het ruimtegebruik kan worden vergroot door intensieve veehouderij te

verminderen en bedrijven te verplaatsen. Daarnaast kan een betere

waterkwaliteit worden bereikt door te voldoen aan de Nitraatrichtlijn.

Om tot een meer duurzame landbouw te kunnen komen is het nodig dat

consumenten de reële prijs (geïnternaliseerde prijs) voor landbouwpro-

ducten gaan betalen. Hierin dienen bijvoorbeeld milieuschade en

ruimtegebruik te worden verdisconteerd. Ook zou het consumptiegedrag

van de burger gestuurd kunnen worden door prijsprikkels. Een hoog

BTW-tarief op niet-duurzaam geproduceerd voedsel kan hiervoor een

instrument zijn. Daarnaast kan het consumentengedrag beïnvloed worden

door de gezondheidsaspecten van dierlijke eiwitten beter in beeld te

brengen. Ook dierenwelzijn kan de keuze van consumenten voor dierlijke

eiwitten verminderen.

Als stap die meteen gezet kan worden voor handhaving en herstel van bio-

diversiteit werd het implementeren en handhaven van de Europese

Habitat- en Vogelrichtlijn genoemd.

76
www.samen.nl  

020 453 1716

Maatschappelijk
Ondernemen

Maatschappelijk Ondernemen
heeft arbeidsmarktparticipatie als
kernthema. Werkgelegenheid en
economische belangen spelen

hierbij een belangrijke rol maar
worden gecomplementeerd met
belangen zoals verlichting van de
verkeersmobilitiet, beheersing

van criminaliteit, zorg voor het
milieu en maatschappelijke par-
ticipatie. 
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De aanwezigen hebben gekozen voor het uitwerken van één weg om de

streefbeelden te bewerkstelligen. ‘Duurzame productontwikkeling’ is

gekozen als nader uit te werken methode of ‘weg’ die de biodiversiteit en

duurzame landbouw in Nederland en het buitenland kan stimuleren.

De volgende lijst met actoren gekoppeld aan rol, aandachtsveld en verant-

woordelijkheid is door de groep opgesteld:

> 3.4
eigen bijdrage en rol overheid

Actor Rol/aandachtsveld/verantwoordelijkheid

Consument

Burger
‘Benutten’ als begrijpelijkheidstoets
Verantwoordelijkheid nemen
Geïnteresseerd zijn

Bedrijven & winkels

Bedrijven & winkels Informatie verschaffen
Duurzame inkoop
Betrouwbare duurzaamheidlabels
Werknemers aanspreken als burger en consument
Fysieke afstand tussen productie en consumptie verkleinen

Non-gouvernementele organisaties

Bewustwording stimuleren (met campagnes, voorlichting)
Communicatie naar de burger
Beïnvloeding van gedrag
Betere samenwerking met andere NGO’s

Wetenschappelijke instellingen, kenniscentra, en
adviesbureaus Kennis leveren voor besluitvorming en campagnes

Nederlandse overheid

Voorbeeldfunctie, handhaving en uitvoeren van gemaakte afspraken (bijv. de Ecologische Hoofd Structuur,
Habitat- en Vogelrichtlijn)
Prijsprikkels ter beïnvloeding van koopgedrag
Standaard kwaliteitseisen voor labels
Zorgen voor inzichtelijke labels

Bewust (minder) consumeren
Duurzame producten kopen

EU, internationale overheden
Gevolgen van de gemaakte keuzes in beeld brengen
Duurzame inkoop

streefbeeld duurzame productontwikkeling

Energie uit Asfalt Project waarbij systeem is
ontwikkeld om energie uit asfalt
te halen. Road energy systems is

ontwikkeld voor de verwarming
en koeling van gebouwen en
wegeninfrastructuur. Project werd

uitgevoerd door Ooms Aven-
hoorn Holding BV en WTH vloer-
verwarming. 77

www.ooms.nl / www.wth.nl  
0229 547700
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De algemene conclusie van de discussiegroep is dat de streefbeelden die

zijn geformuleerd, zich te veel op de Nederlandse situatie richten. Voor

zowel biodiversiteit als voor duurzame landbouw is de internationale con-

text van groot belang. Daarbij gaat het om onderlinge afhankelijkheid van

Nederland en het buitenland voor de kwaliteit van biotopen (voor bijvoor-

beeld trekvogels) en om ruimtebeslag (omdat ruimte voor andere functies

wordt beperkt).

Bescherming van de (inter)nationale biodiversiteit is in een aantal interna-

tionale verdragen neergelegd, zoals de Europese Habitat- en

Vogelrichtlijn. Bescherming van de kwaliteit en daarmee ook biodiversiteit

van het water is vastgelegd in Nitraatrichtlijnen. Doorvertaling van deze

> 3.5
algemene c0nclusie

Europese regelgeving in Nederlandse regelgeving en daadwerkelijke

handhaving ervan, hoort al gerealiseerd te zijn.

Het ruimtebeslag in zowel Nederland als in het buitenland als gevolg van

de consumptie van dierlijke eiwitten in Nederland zou verkleind moeten

worden. Het verder ontplooien en ontwikkelen van duurzame producton-

twikkeling is een methode om deze verkleining te bewerkstelligen.

78
www.businessforclimate.nl

026 357 0789

Business for Climate Business for Climate is opgericht
door stichting FACE (Forest
Absorbing Carbon Dioxide
Emission, Triodos Bank en

Kegado. Doelstelling is om het
versterkte broeikaseffect effec-
tief tegen te gaan. Uniek is dat
met Business for Climate klimaat-

neutraal kan worden onder-
nomen. Dat kan door de aanschaf
van CO2-credits uit duurzame
bosprojecten.
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Er is gediscussieerd met een groep van 15 personen grotendeels afkomstig

uit  het hoger onderwijs, aangevuld met enkele vertegenwoordigers van

ministeries en NGO’s. 

De discussie is in twee sessies onderverdeeld. De eerste sessie richtte zich

met name op het toetsen van het in de rijksverkenning omschreven streef-

beeld en de daarbij behorende beleidsuitdaging voor het thema kennis.

Vervolgens is besproken welke wegen ingeslagen dienen te worden om

het streefbeeld te bewerkstelligen. In de tweede sessie is gekeken naar het

actorenplaatje en de rol die de eigen organisaties zouden kunnen spelen

en de eventueel daarbij behorende voorwaardenscheppende rol die van

de overheid wordt verwacht. 

> 4.1
introductie

> 4.2
streefbeelden en beleidsuitdagingen
Het streefbeeld uit de rijksverkenning dat is besproken is als volgt:

Streefbeeld Voorlopige indicator Streefniveau indicatoren

Hoog kennisniveau factor arbeid Halvering in 2010

Nederland behoort op wereldniveau tot kennistop
Samenwerking (MKB) bedrijven met publieke ken-
nisinstellingen

Mensen tussen 18 en 24 jaar met onvoldoende start-
kwalificatie

Bij top 3 van EU in 2010

Hogere arbeidsparticipatie, met name vrouwen en
ouderen

Arbeidsparticipatie vrouwen
Arbeidsparticipatie  mannen

60% in 2010
50% in 2010

4 werkgroep kennis
(een leven lang leren)

Duurzaam ondernemen
op een duurzaam bedrijfs-
terrein

Dienst die het bedrijf Arcadis
IMD aanbiedt op het gebied van
efficiënter omgaan met water,
energie, mobiliteit, reststoffen en

het gebruik hiervan op bedrijven-
terreinen. De actoren die hierbij
in beschouwing genomen wor-
den zijn bedrijven, overheden,

nutsbedrijven en andere belang-
hebbenden. 79

www.milieujaarverslagen.nl  
073 680 9380
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De groep komt snel tot de conclusie dat het

streefbeeld een vrij eenzijdige invulling geeft

van ‘kennis’ en ‘leren’. De nadruk ligt op het

economisch belang van kennis voor Nederland.

Noties als sociale cohesie en duurzame ontwik-

keling ontbreken ten onrechte. Kennis is immers

ook een middel tot maatschappelijke partici-

patie. In de formulering en uitwerking van het

streefbeeld moet meer aandacht worden

besteed aan normen en waarden in de samen-

leving. 

De Verklaring van Lissabon biedt een veel bre-

der kader voor de ontwikkeling van kennis voor

duurzame ontwikkeling dan in de rijksverken-

ning valt terug te vinden. Zo straalt bijvoorbeeld

de formulering van de indicator ‘bij top 3 van EU

in 2010’ competitie uit, in plaats van de noodza-

kelijk geachte samenwerking en transfer van

kennis binnen Europa. 

Ook in mondiale zin heeft Nederland een ver-

antwoordelijkheid om kennis te delen met

ontwikkelingslanden. Deze notie ontbreekt vrij-

wel geheel in de rijksverkenning, maar is van

groot belang in de duurzame ontwikkeling van

arme landen. Thema’s als ‘brain drain’ en ‘inter-

national property rights versus international

property sharing’ ontbreken helaas in de notitie.

Concluderend:

Er is behoefte aan een maatschappelijke transi-

tie in het denken over de rol en het doel van

kennis. Deze transitie bestaat uit oplossen van

vier geconstateerde spanningsvelden:

> PRODUCTIEGERICHTE KENNIS VERSUS

WAARDEN

> ECONOMISCHE DOMINANTIE VERSUS

DUURZAME ONTWIKKELING

> CONCURRENTIE VERSUS SAMENWERKING

> ARBEIDSPARTICIPATIE VERSUS

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Het mag duidelijk zijn dat deze transitie tijd kost,

ordegrootte een generatie. Het begint in het

basisonderwijs en zal in het verdere leertraject

van mensen verdere verdieping en onderhoud

vragen. Ook in de opleiding van onderwijzend

personeel (PABO’s en dergelijke) en in de leer-

methoden (en dus de uitgeverijen in de onder-

wijswereld en de redacties van verschillende

leermethoden) moeten deze noties veel dieper

verankerd worden dan momenteel het geval is.

Structurele problemen in het onderwijs zoals

grote klassen, leerproblemen, zieke leerkracht-

en en grote druk op het personeel werken niet

in het voordeel van het doorvoeren van zo’n

transitie. 

De weg waarlangs deze transitie dient te wor-

den aangepakt moet niet als een eenmalig pro-

ject worden gezien. Het vergt een zeer grondi-

ge aanpak, waarin top-down facilitering en bot-

tom-up initiatieven elkaar dienen te versterken.

Het is niet alleen een kwestie van geld (ook al

helpt dat wel); het gaat ook om bestuurlijke visie

(op alle niveaus binnen de overheden en binnen

de onderwijswereld), om het mobiliseren van

maatschappelijke structuren en gerichte leer-

planontwikkeling. Daarbij dient ook te worden

bedacht dat het leren niet alleen in het formele

onderwijs plaatsvindt, maar ook daarbuiten:

informeel leren in de samenleving en de

omgang met elkaar.

De nieuwe generaties moeten worden opgeleid

om hun eigen problemen op te lossen, in goede

samenwerking. Men moet dus leren om met

elkaar samen te werken en wennen aan interdis-

ciplinaire teamverbanden. Het onderwijs moet

hen daarvoor gereed maken. Vaardigheden die

nodig zijn voor samenwerking en probleem-

oplossing, dienen een pregnantere plaats in het

onderwijsaanbod te krijgen. 

> 4.3 
wegen

80
www.hironatuurlijkwonen.nl  

0252 515737

Hiro Natuurlijk Bouwen Bedrijf dat handelt  in ecologisch
duurzame materialen en pro-
ducten voor bouwen, onder-

houden en isoleren. Bij deze pro-
ducten en materialen wordt gelet
op de hele levenscyclus, de her-

winbaarheid, de belasting bij pro-
ductie, verwerking en de afval-
fase.
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> 4.4
eigen bijdrage en rol overheid

Intro

De maatschappelijke organisaties vertegen-

woordigd in deze werkgroep rond het thema

kennis zijn van mening dat verschillende ontwik-

kelingen een goede bijdrage kunnen leveren

aan de weg die moet worden ingeslagen om de

gewenste transitie mogelijk te maken. In dit

kader wordt gewezen op het belang van het

programma ‘Leven voor Duurzaamheid’, het

Copernicus Handvest en het initiatief

‘Duurzaam Hoger Onderwijs 21’.

Samen met meer algemene organisaties in de

maatschappij ten aanzien van duurzame ontwik-

keling, zoals Echte Welvaart, NCDO, NIDO,

Wereldburgers.nl en de COSsen, kunnen en

willen de onderwijsorganisaties een belangrijke

bijdrage leveren aan de noodzakelijke veran-

deringen in het leren in formele zin en in

informele zin. Ook is een rol weggelegd voor

het bedrijfsleven, waaronder het MKB.

Intermediaire organisaties als Sentens, NOVEM

en SENTER kunnen met hun faciliteiten tussen

overheid, maatschappij en bedrijfsleven als

katalysator optreden.

Van de overheid wordt een faciliterende bij-

drage verwacht, zowel op rijksniveau als op

provinciaal en lokaal niveau. Het

Bestuursakkoord Nieuwe Stijl biedt goede aan-

knopingspunten om daaraan invulling te geven. 

Belangrijke elementen daarin zijn herkenning

van de gewenste transitie (als streefbeeld en

beleidsuitdaging) en erkenning van het belang

en de wenselijkheid van die transitie. De over-

heden dienen ‘ontvankelijk’ te zijn voor bottom-

up ontwikkelingen. Faciliteiten (meer dan louter

geld) dienen beschikbaar te zijn om die visie te

doen opbloeien en daarmee ook ruimte te

bieden aan de actoren in de maatschappij (in en

buiten het onderwijs) om gezamenlijk bottom-

up invulling te geven aan visieontwikkeling,

onderwijsprogramma’s en procesmanagement.

De groep heeft geconcludeerd dat het streef-

beeld beter kan worden verwoord als een transi-

tie in het denken over de rol van kennis en leren

in de samenleving. De transitie bestaat uit vier

componenten en kan worden vormgegeven

> 4.5
algemene c0nclusie

door een combinatie van top-down facilitering

vanuit de overheid en bottom-up invulling door

een combinatie van onderwijsorganisaties en

maatschappelijke organisaties.

Dubomat Leverancier van duurzame bouw-
materialen. De producten zijn
gemaakt van herwinbare grond-

stoffen, natuurlijk van samen-
stelling en energie bewust ver-
vaardigd. 81

www.dubomat.nl  
050 549 0449
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Een groep van 11 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties,

overheden en instituten heeft met elkaar van gedachten gewisseld over

het thema klimaat, energie en vervoer uit de rijksverkenning. 

De discussie verliep in drie ronden. Eerst is gesproken over de streef-

beelden en beleidsuitdagingen. Vervolgens zijn de wegen verkend, waar-

langs streefbeelden geëffectueerd kunnen worden. Tenslotte is gekeken

naar de rollen voor maatschappelijke organisaties en overheden in het

bewandelen van die wegen.

> 5.1
introductie

Streefbeeld Indicator Doelstelling

Duurzame energiebronnen 10% in 2020

Bereikbaarheid Doorstroming van het verkeer

Aandeel hernieuwbare energie

60 km per uur in de spits

5 werkgroep ‘klimaat, energie
en vervoer’

> 5.2 
streefbeelden en beleidsuitdagingen
Het thema bevat twee streefbeelden met bijbehorende beleidsuitdagingen.

82
info@proterra.nl  

0317 467661

Biologisch afbreekbare
luier

De biologisch afbreekbare weg-
werpluier is gemaakt uit land-
bouwgewassen. Het bedrijf

Proterra vervaardigd deze luiers
en is gespecialiseerd in dergelijke
producten. Het bedrijf brengt

slechts datgene op de markt dat
toegevoegde waarde heeft voor
de consument.
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De werkgroep vindt de streefbeelden weinig inspirerend, mede omdat te

weinig rekening lijkt te zijn gehouden met ‘elders’ en ‘straks’. Vanuit de

gedachte dat ook voor dit thema een integrale afweging tussen de verschil-

lende dimensies van duurzame ontwikkeling moet worden gemaakt, mist de

groep de dynamiek van die afweging in de beschrijving van de streef-

beelden, de uitdagingen en de indicatorbeschrijving.

Wat de verschillende onderdelen van het thema bindt is de CO2-ruimte. De

rechtvaardige verdeling van deze ruimte, rekening houdende met de his-

torische last op de schouders van de ontwikkelde landen en zich bewust

zijnde van de belangen van ontwikkelingslanden en toekomstige generaties

(ook in eigen land), zou moeten worden betrokken in het denken over de

CO2-ruimte. Ten aanzien van de ontwikkelingslanden moet een actieve rol

worden gekozen, om hen te helpen in het realiseren van emissiereductie in

hun land. Daar dient ook in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking

rekening te worden gehouden. 

Voor Nederland zelf moet een langetermijnstreefbeeld (bijvoorbeeld fossiel

schoon in 2050) worden geformuleerd. Voorts zou een CO2-doelstelling

voor de middellange termijn kunnen worden opgenomen, maar ook een

doelstelling voor de realisatie van bepaalde percentages opgewekt vermo-

gen door bijvoorbeeld biobrandstoffen. Voor de kortere termijn zouden

meer actiegerichte doelstellingen kunnen worden geformuleerd. 

Over het onderwerp mobiliteit en bereikbaarheid concludeert de werkgroep

dat er een grote sprong voorwaarts nodig is om doelstellingen te halen. In dit

kader wordt zelfs gesproken van de noodzaak van een trendbreuk, maar

sommigen in de werkgroep zijn van mening dat dit niet tegen elke prijs moet

gebeuren. 

De werkgroep heeft zich gebogen over mogelijke wegen om de streef-

beelden te bereiken. Op het thema is sprake van de noodzaak om een veel

breder scala aan maatschappelijke acties te nemen dan in de rijksverkenning

rond de twee genoemde streefbeelden worden aangegeven. Een deel van

de problematiek kan worden opgelost via de inzet van instrumenten uit het

economisch domein, zoals prijsbeleid en internalisatie van kosten, maar de

werkelijke reductie van mobiliteit en energiebehoefte zal ook uit een sociaal-

culturele omslag moeten komen.  

Het denken in ‘CO2-ruimte’ geeft mogelijkheden om daaraan waarde toe te

kennen en tot verdeling over te gaan, of op z’n minst aan te geven wat de

impact is van een activiteit op die ruimte. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde

levensstijl worden uitgedrukt in een CO2-barometer. Voorts wordt gewezen

op het Klimaatfonds, op Ecoteams, op mogelijke initiatieven vanaf de

werkvloer voor collectief woon-werkverkeer en op subsidiëring van fietsge-

bruik in woon-werkverkeer.

Leden van de werkgroep hebben vanuit hun eigen achtergrond en orga-

nisatie voorbeelden gegeven van projecten die bijdragen aan de reductie

van emissies, vermindering van energiebehoefte of verlichting van de

bereikbaarheidsproblemen. De groep heeft ook verdere mogelijkheden

verkend, zoals bijvoorbeeld het Ketenmobiliteitsprogramma van

Programmabureau Move (Novem/Senter), technologische ontwikkelingen

in de glastuinbouw, een milieugericht mobiliteitsplan op wijkniveau binnen

gemeenten, bundeling van goederen- en personenvervoer (bijvoorbeeld op

vrije spitsstroken), alsmede ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling die

rekening houdt met vraagstukken rond bereikbaarheid. De onderwerpen

energiebehoefte en bereikbaarheid vergen een gezamenlijke aanpak van

alle actoren in de samenleving. 

> 5 . 3
wegen

De groene energietrein Project om energiebesparing in
de sociale huursector tot stand te
brengen. Adviesbureau Aarde-
werk heeft bewoners, energie-

bedrijf, woningcorporatie, het
buurtwerk en milieuvoorlichters
bijeen gebracht. Het eindresultaat
is niet alleen energievriendelijke

maar versterkt ook de samenhang
in de buurt. 83
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De eigen bijdrage van maatschappelijke orga-

nisaties en instellingen kan daarbij zeer hoog zijn.

Het gaat immers om de wijze waarop burgers in

hun rol als bijvoorbeeld werknemer, consument,

recreant, voortdurend keuzes maakt omtrent de

invulling van comfortbehoefte, mobiliteitsbe-

hoefte, enzovoort. Prijsprikkels zijn tot op zekere

hoogte effectief, maar daar voorbij is het een atti-

tudekwestie, die moet worden gevoed vanuit een

bewustzijn dat CO2-ruimte wordt geconsumeerd;

een ruimte die beperkt is en gedeeld moet wor-

den met anderen, hier en elders.

De overheid moet een integraal beleid presen-

teren voor het betreffende thema. De actoren in

de samenleving zouden daarop voor hun sector

moeten inspelen en invulling geven aan de strate-

gie met eigen activiteiten. Verdergaande stimu-

lering van innovaties is daarbij zeer nuttig, maar

er is ook behoefte aan een betere doorvertaling

van het denken in CO2-ruimte naar de conse-

quenties voor individuele burgers en organ-

isaties. Voorts is opgemerkt dat betere verspreid-

ing van kennis over succesvolle projecten van

mobiliteits- en bereikbaarheidsproblemen wen-

selijk is. Handhaving van het prijsbeleid is eve-

neens gewenst, wellicht beter gekoppeld aan een

prijs voor een ton CO2. 

> 5.4
eigen bijdrage en rol overheid

De werkgroep prefereert een bredere benader-

ing van het thema klimaat, energie en vervoer,

waarin meer ruimte moet zijn voor integrale

afweging van de consequenties van dagelijkse

beslissingen ‘hier’ of ‘elders’ en ‘straks’.

De werkgroep beveelt aan te bezien of het

denken in een (naar tijd en plaats) beperkte

CO2-ruimte daarvoor een nuttig hulpmiddel kan

zijn. 

> 5.5
algemene c0nclusie

84 De kerk op Groen Project van Stichting Aarde-werk
en een aantal kerkelijke organ-
isaties om een gedragsverande-

ring tot stand te brengen op het
gebied van duurzaamheid, le-
vensstijl en consumptie. Het doel

is de geloofsovertuiging in ver-
band te brengen met een betere
zorg voor het milieu.
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Naar aanleiding van de terugrapportages uit de vier werkgroepen trekt de

facilitator enkele algemene conclusies:

> De internationale dimensie van de meeste thema’s is nog te weinig uit-

gewerkt. De werkelijke en geloofwaardige verduurzaming van de

Nederlandse samenleving is gebaat bij een scherpere analyse van de

afwenteling van de huidige rijkdom op mens en natuur buiten de lands-

grenzen, met name in ontwikkelingslanden.

> De rijksverkenning gaat te veel uit van een dominante economische

dimensie. Met name de sociaal-culturele dimensie van duurzaamheid

verdient verdere uitwerking, waarbij brede maatschappelijke participatie

van burgers (individueel en collectief via zijn/haar organisaties) centraal

dient te staan en de overheid haar rol in de samenleving daarnaar moet

richten. De overheid dient (top-down) ontvankelijk te zijn voor

maatschappelijke initiatieven (bottom-up) op het gebied van duurzame

ontwikkeling en dus niet pogen die initiatieven in bestaande hokjes te

stoppen die doorgaans de integraliteit van duurzame ontwikkeling niet

aan kunnen. 

> Vergelijkbaar met de transities uit NMP4, moet Nederland grote sprong-

en vooruit maken op belangrijke thema’s als landbouw & biodiversiteit’

en kennis. Dergelijke sprongen vergen veel tijd, dikwijls een generatie,

maar moeten wel ‘morgen’ beginnen om uiteindelijk effect te hebben.

De NSDO kan aan deze sprongen een belangrijke impuls en richting

geven.

> Het proces is minstens zo belangrijk als het resultaat: mede richting kun-

nen geven aan de duurzame ontwikkeling van Nederland in haar inter-

nationale context is voor vele van de aanwezige organisaties een zeer

belangrijk perspectief. Dat geldt zowel voor campagnes zoals ‘Echte

Welvaart’ of ‘Leren voor Duurzaamheid’, als voor de meer dan 130

organisaties die samen in het Platform Johannesburg het nationaal

maatschappelijk geluid rond de toekomst van Agenda 21 doen klinken.

> 6.1
inleiding

> 6.2
rode draden in de discussies

Aan het einde van de bijeenkomst zijn door de facilitator in samenspraak

met de zaal enkele rode draden uit de werkgroepdiscussies getrokken.

Tevens is gekeken naar mogelijke verdere bijeenkomsten rond de thema’s

of de integraliteit tussen de thema’s in de periode van de Maatschappelijke

Verkenning.

6 slotconclusies

Boxtel wil duurzaam In de stad Boxtel wordt gewerkt
aan duurzaam bouwen. In bezoe-
kerscentrum De Kleine Aarde is

op allerlei manieren invulling
gegeven  aan het begrip “duur-
zaam bouwen”: energiebesparing,

duurzame materialen en water-
besparing. 85

dekleineaarde@pz.nl  
0411 684921
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De deelnemers hebben zich beperkt tot de dis-

cussie over de thema’s die zijn opgenomen in de

rijksverkenning. Er is bij de maatschappelijke

organisaties echter behoefte aan het bespreken

van meer thema’s. Voorts is er behoefte aan

integraliteit, dat wil zeggen aan een bredere,

meer integrale benadering van duurzame

ontwikkeling waarin de aanpak per thema wordt

overstegen. Men hecht er aan dat in de verdere

uitwerking van het denken over duurzame

ontwikkeling in Nederland in het algemeen en

de verwoording daarvan in een Nationale

Strategie in het bijzonder, naar een gemeen-

schappelijk kader wordt gezocht. 

Uitgaande van de definitie van duurzame

ontwikkeling van de Commissie-Brundtland

moet Agenda 21 daadwerkelijk in praktijk wor-

den gebracht. De maatschappelijke organisaties

moeten samen met andere partners in de

samenleving (overheden, bedrijven, instituten

en burgers) een institutioneel netwerk vormen,

dat vanuit een gemeenschappelijke visie vorm

en inhoud geeft aan een duurzame samenle-

ving, die zich bewust is van en rekening houdt

met de afwenteling van negatieve gevolgen van

eigen rijkdom op mensen en natuur elders en op

toekomstige generaties. De deelnemers zijn

gaarne bereid om aan een dergelijk breed

maatschappelijk proces mee te werken en willen

in toekomstige bijeenkomsten daar verdere

invulling aan geven.

In de discussie wordt aangegeven dat men op

korte termijn twee bijeenkomsten binnen het

kader van de Maatschappelijke Verkenning op

prijs zou stellen. Een eerste bijeenkomst zou

zich moeten richten op de losse einden van van-

daag, dat wil zeggen de niet behandelde onder-

werpen en de rode draden. Een tweede

bijeenkomst kan zich richten op het verslag van

vandaag. In verdere discussie blijkt echter ook

behoefte te zijn aan een bespreking van het

eindproduct dat als verslag van de

Maatschappelijke Verkenning aan het kabinet

en vervolgens aan de Tweede Kamer zal worden

aangeboden. In de context van dat eindverslag

kan het deel ‘Themaverkenningen’ direct

meegenomen worden. Aanwezige leden van

het Projectteam NSDO geven aan dat zij deze

wensen intern zullen bespreken en – waar

mogelijk – gelegenheid zullen bieden voor

voortzetting van het inhoudelijk debat en een

nadere reflectie op het eindverslag. 

> 6.3
verder praten

86
077 3877222

Diervriendelijk leer Huidenhandelaren, leerlooiers en
meubelfabrikanten willen vee-
boeren aanzetten tot diervrien-
delijker handelen. Veeboeren

moeten de huiden gaan be-
schouwen als kwaliteitsproduct
en niet als afvalproduct. De cen-
trale Bond van Meubelfabri-

kanten propageert de nieuwe
filosofie in de gehele branche.
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> Wat maakt een initiatief op het terrein van duurzame ontwikkeling tot

een succes?

> Zijn er mogelijkheden om succesvolle initiatieven te verbreden zodat ze

grootschaliger worden of kunnen succesvolle initiatieven in andere

regio’s geïmplanteerd worden? 

> Welke rol(len) speelt de overheid bij succes van een initiatief?

> 1.1
maatschappelijke verkenning
In 1997 is afgesproken dat de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde

Naties voor hun eigen land een nationale strategie voor de duurzame

samenleving ontwikkelen. Deze nationale strategie verenigt de nationale

initiatieven die zich bezighouden met de duurzame ontwikkeling van de

Nederlandse samenleving. 

De projectgroep Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling

(NSDO) is in februari 2001 van start gegaan met het doel een agenda te

maken voor een duurzame samenleving die stakeholders bij elkaar brengt,

waarvoor draagvlak is en waaraan actieve groepen uit de samenleving

deelnemen.

De projectgroep Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling heeft De

Beuk gevraagd om in het land een aantal bijeenkomsten te organiseren,

waarbij de volgende vragen centraal staan:

1 inleiding

Do You Care? Actie waarbij aandacht wordt
besteedt aan de vraag: Doen of
laten we iets om al het mooie en
goede om ons heen te bewaren?

Dit wordt gedaan middels een
middag die bol staat van leuke
creatieve en inspirerende activi-
teiten.
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Onderdeel van de opdracht aan De Beuk is om deze groepen zoveel

mogelijk bij de bijeenkomsten te betrekken.

De projectgroep hecht eraan dat de wijze waarop de discussie wordt ge-

voerd leidt tot nieuwe netwerken en activiteiten in het kader van die

duurzaamheid, zodat het niet alleen een ‘papieren’ nationale strategie is,

maar ook een ‘levende’.

Scoort een initiatief minimaal op twee van de bovenstaande vakjes, dan is

er sprake van een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling. 

De projectgroep heeft geconstateerd dat initiatieven rond economie en

ecologie volop meedoen aan de discussie rond duurzame ontwikkeling.

Sociaal-culturele initiatieven plaatsen zich zelf daar buiten, terwijl ze naar

het oordeel van de projectgroep een belangrijke inbreng hebben.

Dit project heeft een korte doorlooptijd. Binnen twee maanden zijn de

bijeenkomsten uitgevoerd en is het rapport klaar. Om deelnemers voor de

bijeenkomsten te vinden, gebruikt 

De Beuk bestaande netwerken aangevuld met een internetonderzoek en

een telefonische zoektocht naar sleutelfiguren.

Voor de bijeenkomsten is een concreet programma opgesteld met drie

voorbeeldprojecten  als leidraad voor de discussie. De deelnemers

bespreken de projecten vanuit de invalshoeken ‘people, planet, profit’ en

bekijken de mogelijkheden voor opschalen van de initiatieven en de

rol(len) die de overheid daarin heeft. Deze opzet bevordert concrete

adviezen en voorkomt dat de debatten abstract worden en ver van het

eigenlijke onderwerp afstaan.

Aan het eind van de avond is er ruimte voor een debat over de rol van de

overheid in de duurzame ontwikkeling. Aan de hand van een aantal

stellingen wisselen de deelnemers standpunten uit over de verhouding

overheid – initiatieven voor duurzame ontwikkeling. De onderliggende

argumentaties van de standpunten vormen de basis voor een rijkdom aan

adviezen aan de overheid.

> 1.2
de uitvoering van de verkenning

Economische aspecten Sociaal-culturele aspecten Ecologische aspecten

Hier en nu

Later

Daar

de nsdo heeft duurzame ontwikkeling gedefinieerd in een schema dat ruimte geeft aan alle aspecten
van duurzaamheid:

88
infodesk@dubocentrum.nl  

030 232 2222

Duurzaam bouwen Het doel van Duurzaam Bouwen
(DuBo) is om de belasting die
bouwactiviteiten op mens en

milieu hebben te beperken. Via
het DuBo systeem kunnen
bewoners van alles te weten

komen over hun woning.
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De NSDO gaf De Beuk expliciet mee dat de ‘traditionele’ duurzame

groeperingen de weg naar dit soort bijeenkomsten goed weten te vinden.

Met ‘traditionele’ duurzame groeperingen bedoelt men over het algemeen

de initiatieven op ecologisch terrein. Het streven van De Beuk is om de lijst

van genodigden uit te breiden met mensen die werken aan initiatieven op

sociaal en op economisch terrein. Daarvoor bewandelen we een aantal

wegen:

> een internetzoektocht;

> het netwerk van contactpersonen uit de provincies in het traject ‘Leren

voor Duurzaamheid’;

> telefoongesprekken met sleutelfiguren van bijvoorbeeld het NIDO,

GIDO, de milieufederaties, enzovoort;

> een mailing naar de ontwikkelingsorganisaties uit het klantenbestand van

De Beuk;

> telefoongesprekken met contactpersonen in de bankwereld en de

kerkgenootschappen;

> Beukadviseurs zetten het project uit hun netwerken.

De uitnodigingenlijst laat een mooi evenwicht zien tussen ecologische en

sociale initiatieven, maar het is een stuk lastiger om goede initiatieven in

het bedrijfsleven te vinden. Er zijn wel bedrijfsmatige initiatieven of initi-

atieven die de potentie hebben zichzelf financieel te bedruipen met inkom-

sten uit de markt. Een interessante vraag is waarom het moeilijk is ze te

vinden. Het lijkt erop (maar dat zou nader onderzocht moeten worden!)

dat het bedrijfsleven en de ‘traditionele’ duurzaamheidinitiatieven buiten

elkaars gezichtsveld aan duurzaamheid werken. Het bedrijfsleven voelt

zich niet aangetrokken tot de traditionele duurzaamheidorganisaties en

andersom geldt hetzelfde.

De lijst van genodigden komt niet overeen met de werkelijke gastenlijst.

Het evenwicht op de uitnodigingenlijsten vinden we in mindere mate terug

op de bijeenkomsten:

> Er zijn opvallend veel mensen uit de ‘traditionele’ duurzame organisaties.

> Het COS en de Milieufederaties waren in vrijwel iedere provincie verte-

genwoordigd.

> In iedere provincie waren mensen van lokale initiatieven aanwezig.

> Er was een nieuw netwerk aanwezig. De deelnemers kenden elkaar voor

een deel vanuit andere netwerken, maar tijdens deze bijeenkomsten is

dat netwerk behoorlijk uitgebreid. In elke bijeenkomst werd gevraagd

om de deelnemerslijst en werden visitekaartjes onderling uitgewisseld.

We zijn voorzichtig met het trekken van conclusies uit de afwezigheid van

groepen omdat er slechts een tijdsbestek van twee weken zat (en soms

zelfs minder) tussen het moment van uitnodigen en de bijeenkomst. Toch

merken we op dat op deze bijeenkomsten mensen zijn geweest die:

> een positieve grondhouding hebben tegenover de overheid;

> zich aangesproken voelen tot het onderwerp duurzaamheid;

> daarover in debat willen met de overheid;

> zichzelf (al dan niet binnen hun organisatie) op deze termijn konden vrij

maken;

> vrijwel allemaal autochtoon Nederlander zijn.

We concluderen heel voorzichtig dat duurzaamheidinitiatieven vanuit de

sociale en de economische hoek een grotere afstand hebben tot

bijeenkomsten rond duurzaamheid. Zelf hebben we de indruk dat tijd

hierin een rol speelt. Een intensieve uitnodigingscampagne met duidelijke

voorbeelden van hoe dit soort initiatieven betrokken zijn bij duurzame

ontwikkeling en wat hun (eigen) belang is om aan dit soort bijeenkomsten

mee te doen, kan het aandeel vanuit de sociale en de bedrijvenhoek ver-

groten.

> 1.3
een speurtocht naar initiatieven

Thuis op straat Project dat zich richt op de ver-
betering van het speel en leef-
klimaat in de openbare ruimte

van een woonwijk. De doelgroep
zijn jongeren van 2 tot 20 jaar.
Het is afhankelijk van de buurt of

wijk voor welke leeftijdsgroep
het project wordt ingezet. 89

www.thuisopstraat.nl  
010 436 7888
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illustratieve projecten
Per bijeenkomst worden drie projecten gepresenteerd (in Zeeland en

Friesland twee projecten). Deze projecten zijn door De Beuk geselecteerd

op basis van een aantal criteria:

> ze zijn redelijk nieuw en inspirerend.

> Ze werken op een terrein dat nog niet is uitgekauwd.

> Ze dienen als een inspiratiebron voor andere initiatieven.

> Ze vertegenwoordigen in hun opzet de verschillende dimensies van

duurzaamheid: people, planet, profit. 

We nodigden de projectdeelnemers per telefoon uit om zich te presen-

teren. Tijdens de telefoongesprekken namen we een aantal punten waar:

> Er is een grote bereidheid om mee te werken aan de bijeenkomsten, tijd

is de enige beperkende factor.

> De bekendheid met de NSDO is beperkt.

> De initiatiefnemers willen weten wat deelname aan de bijeenkomsten

hen oplevert. Zij vinden het aantrekkelijk om zich te presenteren bij col-

lega’s en mensen die vanuit de politiek of ambtenarij betrokken zijn bij

duurzaamheid omdat ze het prettig vinden om feedback te krijgen of het

aanwezige netwerk belangrijk vinden om meer bekendheid te krijgen.

> Mensen uit het bedrijfsleven en de sociale sector die werken aan ini-

tiatieven m.b.t. duurzaamheid zijn wat terughoudender. Deze groepen

identificeren zich niet direct met de term duurzaamheid en voelen weinig

aansluiting bij de uitstraling van het begrip duurzaamheid. Het bedrijfs-

leven wil wel iets met duurzaamheid, maar wordt afgeschrikt door het

achterhaalde imago van de ‘geitenwollen sokken’. De sociale sector

vindt het moeilijk hun initiatief in het licht van duurzaamheid te zien. In

de telefoongesprekken werd gesproken over de plek die dit soort orga-

nisaties in de duurzaamheiddiscussie zouden kunnen innemen en de

kansen die dat oplevert.

In diverse provincies hebben projectdeelnemers hun sociale en bedrijfsini-

tiatieven gepresenteerd. Hun deelname levert een nieuw netwerk op dat

op de avonden tot heel veel tips en ideeën heeft geleid. 

> 1.4

90
www.bredeschool.net/

gemeenten 

Vensterscholen in
Groningen

De vensterscholen in Groningen
richten zich op onderwijs en op-
voeding van kinderen en hun oud-
ers. Binnen de Vensterscholen
werken peuterspeelzalen, kinder-

opvang, scholen, sociaal cultureel
werk, thuiszorg, de bibliotheek,
sportverenigingen samen in een
gebouw binnen een overzichtelijke
structuur. De Vensterschool zijn

een antwoord op een aantal
stedelijke problemen zoals te
weinig naschoolse opvang, werk-
loosheid en leegstaande en slecht
onderhouden schoolgebouwen.
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sociale cohesie
Een deel van het succes van een initiatief komt

van de mensen die aan de basis van het project

stonden en het laten draaien. Gevoelde samen-

hang van de groep rondom een concreet doel

maakt het initiatief ook aantrekkelijk.  

de doelstellingen zijn
concreet en meetbaar
Initiatieven met concrete doelstellingen -zicht-

baar voor de deelnemers aan de bijeenkomsten-

oogsten de meeste bijval. Voorbeelden: de

zorgboerderijen, het project ‘Schone kleren’ in

Utrecht.

de verschillende invalshoeken
Initiatieven die in zichzelf de drie invalshoeken

people, planet en profit vertegenwoordigen,

roepen veel enthousiasme op. Voorbeelden: de

zorgboerderij in Gelderland, die volop in pro-

ductie is, op een duurzame manier verbouwt en

de zorg daarin opneemt.

de initiatiefnemers tonen lef,
hebben uithoudingsvermogen
en stralen uit dat ze genieten
van hun initiatief
Soms kost het heel wat tijd en moeite voordat

initiatieven tot uitvoering komen. Toch zijn de

initiatiefnemers prima in staat om hun enthou-

siasme vorm te geven en over te dragen. Voor

sommigen van hen betekende de bijeenkomst

een stap vooruit in hun eigen publiciteit, zoals

voor Stichting EVA in Gelderland en Energie uit

Asfalt van de firma Ooms in Avenhorn.

‘de menselijke maat’, of te wel:
kleinschalig, dicht bij de deel-
nemers, concreet en met een
zichtbaar succes
Op regioniveau is men het meest gefascineerd

door projecten die inspelen op een behoefte

waarin men zich kan inleven en met een

duidelijke horizon en een overzichtelijk aantal

deelnemers. 

de deelnemers aan het initiatief
zijn ook degenen die belang
hebben bij het project
Het spreekt de deelnemers aan als de ini-

tiatiefnemers tegelijkertijd belanghebbenden

zijn. Een ander geluid werd gehoord toen de

firma Ooms, een weg- en waterbouwbedrijf uit

Avenhorn haar project Energie uit Asfalt presen-

teerde. Het directe belang van de onderneming

bij dit project werd door de deelnemers negatief

beoordeeld.

Deze lijn was ook zichtbaar bij andere bedrijfs-

matige projecten: een flink aantal deelnemers is

erg kritisch over projecten waarin ook een com-

mercieel belang speelt (anderen waarderen dit

juist). Er is sprake van een ‘dubbele’ houding:

aan de ene kant positief dat een initiatief zichzelf

bedruipt, aan de andere kant heel veel

vraagtekens bij het feit dat winst gemaakt wordt

met duurzaamheid. Omgekeerd is er bij het

bedrijfsleven onbegrip over de soms moeizame

weg die de duurzame initiatieven bewandelen.

> 2.1
wat maakt een initiatief aantrekkelijk
en interessant voor de deelnemers? 

Het is gevaarlijk om conclusies te trekken uit de bijeenkomsten omdat de grote lijnen daaruit geen recht doen aan het maatwerk dat nodig is bij duurzaamheids

initiatieven. Toch laten we hier een aantal hoofdlijnen uit de bijeenkomsten de revue passeren, waarbij we tegelijkertijd in de toelichting de mitsen en maren

noemen die we op andere plekken hebben gehoord.

2 hoofdlijnen uit de bijeenkomsten

www.agriholland.nl
www.akb.nu 
www.akk.nl
www.amnesty.nl
www.ander.net 

www.anvr.nl
www.apeldoorn.nl
www.artofliving.nl
www.attac.org 
www.autovrijedag.nl 

www.beleidsagenda-mtr.nl
www.bouwweb.nl/CUR
www.briljantdenhaag.nl
www.businessforclimate.nl
www.cbf-keur.nl

www.cedelft.nl
www.cepaa.org 
www.cleanclothes
www.clm.nl
www.coal.nl/zoo/art

Websites
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Het is opvallend dat mensen uit de ecologische

hoek een brede insteek (sociaal, N/Z) wel

waarderen, maar dat sommigen na een eerste

positieve reactie heel kritisch zijn en het initiatief

snel niet 'echt' duurzaam noemen. 

In de bijeenkomsten zijn nog een aantal posi-

tieve kenmerken van initiatieven genoemd:

> Het initiatief richt zich op doelgroepen die als

lastig worden ervaren (opinieleiders voor

Duurzaamheid in Flevoland).

> Verrassende samenwerkingspartners (fiets-

project op de Utrechtse Heuvelrug, energie-

project in de drie noordelijke provincies).

> Projecten die uitgaan van plezier (fietsen naar

je werk in Limburg).

> Het project combineert praktische vragen met

praktische antwoorden (BothEnds in Noord-

Holland).

> De beleving van het ‘hier’ en ‘daar’ zo dicht

mogelijk bij elkaar (Us Mem - Mama Yetu) in

Friesland.

> Duurzame initiatieven kunnen belang hebben

bij verandering in wetgeving. Directe invloed

daarop leiden tot randvoorwaarden waarbin-

nen het initiatief  een grotere kans op succes

heeft. Een goed voorbeeld van deze ontwik-

keling is firma Ooms in Avenhorn, die samen

met de gemeenteambtenaren het juridische

kader hebben gelegd rond een project

Energie uit Asfalt.

> Duurzame initiatieven die gebruik maken van

kennis en netwerken van profit-organisaties

maken een goede kans om hun project te

ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomsten zijn

hiervan een aantal voorbeelden genoemd:

Albert Heijn voor de Zeeuwse Vleugel,

Connexxion voor Fietsen op de Utrechtse

Heuvelrug, Shell voor de Michaëlshof op

Wieringen, de Gasunie bij het Energieproject

in de drie noordelijke provincies. 

> Zoeken naar medebelanghebbenden is ook

een succesfactor. Vinden werknemers in de

bouw duurzaam bouwen interessanter werk

dan het traditionele bouwen? Zo ja, dan is dat

een argument voor de vakbonden om duur-

zaam bouwen te ondersteunen.

> Nieuwe culturen brengen nieuwe bouwme-

thoden en andere manieren van organiseren

met zich mee. Zij kunnen een belangrijke bij-

drage leveren aan het denken over duur-

zaamheid.

> 2.2
succesfactoren en
belemmeringen voor projecten
Er is een duidelijke samenhang tussen wat de

deelnemers zien als de mooie kanten van een

project en datgene wat ze formuleren als de

kansen van een project om op te schalen (zie

paragraaf 2.3). 

als kansen zijn genoemd
> Hoe beter een project aansluit bij de belangen

en behoeften van de doelgroep hoe groter de

kans van slagen. Als 'plezier' of 'genieten'

daarin een rol speelt telt dat nog eens extra.

> Mensen zijn op hun ‘veranderingsmomenten’

gevoelig voor informatie. Een voorbeeld:

informatie over een groene hypotheek wordt

gelezen door mensen die een huis willen

kopen. Men kan gebruik maken van dit soort

marketing- en onderzoekstechnieken uit de

profitsector om hier beter zicht op te krijgen.

> Verrassende partners met andere kennis, con-

tacten en afzetkanalen kiezen om het

draagvlak te vergroten, waardoor het project

direct steviger staat.

> Soms is het proces belangrijker dan de doe-

len. De manier waarop en de mensen

waarmee de doelen worden bereikt hebben

een grote invloed op het duurzame karakter. 

> Communicatie is door Internet en e-mail veel

gemakkelijker geworden. Deze media maken

snelle verspreiding van goede ideeën

mogelijk. 

Websites www.consumentenbond.nl
www.crow.nl
www.ddh.nl/duurzaam
www.de-federatie.nl
www.dekleineaarde.nl

www.denatuurwinkel.nl
www.de-wijk-is-van-ons-

allemaal.nl
www.dreamstart.nl
www.dubo-centrum.nl

www.dubomat.nl
www.dubo-register.nl
www.dubowijs.nl
www.duurzaam-beleggen.nl
www.duurzaamflevoland.nl

www.duurzaamgroningen.nl
www.duurzaamondernemen.nl
www.duurzaam-ondernemen.nl
www.duurzaamtoerisme.nl
www.duurzame-energie.nl
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als belemmeringen zijn genoemd
> De verkokering binnen de wereld van duurzame initiatieven. Men

onderkent de mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen

niet of ziet de mogelijkheden van de eigen projecten niet in de combi-

natie people, planet, profit.

> Duurzaamheid heeft een rendement op lange termijn. Projecten hebben

een achterstand als er op basis van korte termijnoverwegingen een

beslissing wordt genomen. Bijvoorbeeld ’Energie uit Asfalt’: binnen 6 tot

8 jaar worden de extra investeringen terugverdiend. Door de extra

investeringen gaat het asfalt twee keer zo lang mee, geen 10 maar 20

jaar. De eigenaar van de wegen ziet pas na 20 jaar het echte rendement,

maar die termijn lijkt te lang voor de beslissers.

> Bij projecten in de derde wereld kan opschaling een probleem zijn. Een

groot project trekt de aandacht van partijen, waar men liever niet mee te

maken heeft. Er ontstaan rare effecten: de overheid vraagt plotseling

hogere energietarieven of hogere belastingen. Mama Yetu in Friesland

meldde dit verschijnsel bij hun project in Tanzania.

> Een stelling over een ‘hier en daar’-project: “wie wil ontwikkelen moet

een toenemende druk op de ‘planet’ accepteren”. De ontwikkeling van

de derde wereld leidt tot een toenemende druk op het ecologisch even-

wicht. De stelling van de deelnemer was dat wij dat hier moeten

accepteren en derdewereldlanden daarin een eigen proces moeten laten

volgen.

> De pioniers die nodig zijn om een initiatief van de grond te trekken, zijn

niet altijd dezelfde mensen die nodig zijn om een project te continueren.

Soms moet een initiatiefnemer afstand nemen van een eigen project om

continuïteit te waarborgen, hoewel dat een pijnlijk proces kan zijn. 

> Een model kan niet zomaar ergens anders worden overgeplaatst. Andere

randvoorwaarden bepalen het verschil tussen het succes of het mis-

lukken van een project.

> Financiële belangen: instellingen die een project tegenwerken omdat zij

hun vergoeding kwijtraken als cliënten naar een zorgboerderij gaan.

> Verkokerde financiële regelgeving: mensen met een handicap hebben in

de zorg andere financiële middelen dan verslaafden.

de overheid kan succes bevorderen
Deelnemers hebben de volgende tips en ideeën voor de overheid om suc-

ces te bevorderen en belemmeringen te slechten:

> Versoepelen van regelgeving vanuit een visie op duurzaamheid, zodat

duurzame projecten daarin gemakkelijker een plek vinden. De deelne-

mers noemen hier vooral de bestemmingsplannen als een belem-

merende factor. 

> Stimuleringsfinanciering.

> Soepele combinatiefinanciering, zoals voor de zorgboeren: financiering

vanuit de zorg maar ook vanuit het landschapsbeheer.

> Kwaliteitsbewaking van de producten, zodat deze volwaardige concur-

renten zijn op de markt.

> Overheid als regievoerder in projecten met veel verschillende partners.

> De ambtenaren trainen in het ‘duurzaam denken’, waarbij klantgericht

denken en het handelen over de grenzen van hun eigen functie heen een

belangrijk onderdeel zijn.

> Een ‘pionierspotje’, niet opgehangen aan een bepaald departement en

vooral bedoeld om integraal opgezette projecten een startpunt te geven.

> De lokale overheid verkent samen met een project de grenzen van de

juridische mogelijkheden. Daarmee scheppen ze juridische mogelijkhe-

www.earthcharter.org
www.ebbf.org 
www.ebnsc.org 
www.eben.org 
www.ecohalte.nl

www.ecologicfashion.nl
www.ecomarkt.nl
www.enviroreporting.com 
www.fairtrade.nl
www.fietsactie.nl

www.fscnl.org 
(certification of wood)

www.gido.nl
www.globalreporting.org
www.goededoelengids.nl

www.goedhout.nl
www.goedwerk.nl 
www.greenpeace.nl
www.greenprices.nl
www.greenwheels.nl

Websites
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den voor gelijksoortige projecten op andere plaatsen.

Er zijn twee mogelijkheden om initiatieven op te schalen. De eerste is het

uitbreiden van het productenpakket of het vinden van nieuwe doel-

groepen. De tweede betreft het verbreden van de reikwijdte van het pro-

ject. Tijdens de bijeenkomsten is gevraagd naar kansen voor opschaling.

Opvallend is dat veel deelnemers weinig behoefte voelen om op te

schalen.

De meeste projecten hechten sterk aan kleinschaligheid en directe

betrokkenheid van de initiatiefnemers en de overzichtelijkheid en con-

creetheid van het project worden gekoesterd. Het dilemma is dat verbre-

den interessant is voor het initiatief, maar dat men tegelijk dicht bij de drive

en de kracht van de initiatiefnemers wil blijven. Eén van de deelnemers

had de geruststellende gedachte: “een goed project verbreedt zich zelf.” 

Bij verbreden van de reikwijdte speelt het probleem dat het model van een

succesvol project zich niet zo maar op een andere plaats laat kopiëren. De

randvoorwaarden maken het verschil tussen een succes of een mislukking.

Misschien is de duurzame beweging juist succesvol doordat allerlei

kleinere projecten op veel verschillende plekken worden uitgevoerd. 

Het is een interessante vraag hoe de randvoorwaarden er uit moeten zien

om een initiatief optimaal tot bloei te laten komen. 

Randvoorwaarden voor succes en verbreding zijn:

doelgroepen
> De ‘aaibaarheid’ van een project. Doelgroepen waarbij mensen zich

gemakkelijk betrokken voelen, zoals de kinderen in het project dat

kinderarbeid tegengaat.

> Andere doelgroepen betrekken bij het initiatief zoals bij het project zorg-

boerderijen gebeurt.

netwerken
> Het initiatief sluit aan bij bestaande netwerken (zorgboeren, duurzame

bedrijfsterreinen).

> Opschalen is mogelijk door aan te sluiten bij verrassende partners en

> 2.3
mogelijkheden en randvoorwaarden
voor opschaling

Websites www.groene-energie.nl
www.groenfonds.nl
www.gvneurope.com
www.habitatforum.nl
www.hbd.nl

www.hetgroeneland.nl
www.hivos.nl
www.homepages.hetnet.nl/

~lamigo
www.icco.nl

www.idut.nl
www.indianet.nl
www.inkopers.net
www.ivn.nl
www.jongmanagement.nl

www.kennislink.nl 
www.klimaatcampagne.nl
www.kroonophetwerk.nl
www.yourvisit.info
www.nido.nu 
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soms grootschaliger te denken dan het initi-

atief in eerste opzet is. Voorbeelden: neem de

catering van een groot bedrijf over, verkoop

producten op de weekmarkt.

> Evalueer de projecten, erken en herken de

successen, maak draaiboeken en draag die

over naar andere initiatiefnemers.

> De milieubeweging moet het lef hebben om

deals te sluiten met overheid en bedrijfsleven

als die bijdragen aan duurzaamheid.

> Sluit aan bij brancheverenigingen, zodat infor-

matie uit duurzame ontwikkelingen en uit de

profit-sector met elkaar gemengd worden.

voorlichting
> Voorlichting geven en de publiciteit uitbreiden

is een tip voor vrijwel ieder initiatief. Er

bestaan in Nederland veel mooie ontwikkelin-

gen, maar ze zijn binnen een kleine groep be-

kend. Onbekend maakt kleinschalig.

> Die voorlichting gaat over alle invalshoeken

van het initiatief: people, planet, profit.

Voorbeeld: een duurzaam gebouwde

Rabobankvestiging in Limburg is een  planet-

initiatief. Tegelijkertijd verdient de investering

zich in een aantal jaar terug (profit) en heeft de

gezonde werkomgeving (people) invloed op

het ziekteverzuim.

projectontwikkeling
> In duurzame ontwikkeling speelt maatwerk

een belangrijke rol. Een succesvol model is

niet zomaar over te plaatsen in een andere

omgeving, omdat het verschil in randvoor-

waarden bepalend is voor het slagen of mis-

lukken van het initiatief. 'Ken uw grenzen' is

een belangrijke boodschap.

> Gebruik kennis van marketing- en orga-

nisatieontwikkeling om het project uit te

bouwen.

0verheid
> Oormerk budgetten van duurzame ontwikke-

ling.

> Neem initiatieven die bewezen hebben

succesvol te zijn op in de bestaande subsi-

diekanalen .

> Geef zelf het goede voorbeeld. Meermalen is

genoemd dat de overheid duurzaam moet

inkopen, een visie moet hebben op duur-

zaamheid en daarop sturen.

> Werk samen met maatschappelijke orga-

nisaties aan duurzame ontwikkeling, een

samenwerking die is gebaseerd op wederzijds

respect en belangen.

> De ambtenaar wordt een bemiddelaar, een

ondersteuner voor de projecten. 

> Haal ondersteuning en financiering uit elkaar

want dat leidt tot misverstanden bij de pro-

jecten.

> Houd bij het verstrekken van vergunningen

rekening met een aantal duurzaamheideisen.

www.landbouw-zorg.nl
www.landschapsbeheer.com
www.leader2.nl
www.leefbaarheid.pagina.nl
www.lekkerweg.nl

www.maxhavelaar.nl
www.mep.tno.nl
www.milieuboeken.nl
www.milieucentraal.nl
www.milieudefensie.nl

www.milieujaarverslag.com
www.milieukeur.nl
www.milieuwinst.nl 
www.minvrom.nl/isv
www.mkb.nl 

www.moveyourworld.nl
www.nationaalplatform
www.johannesburg.nl
www.natuurmonumenten.nl
www.xs4all.nl/~sens/index.html

Websites
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> 2.4
de overheid en initiatieven voor
duurzame ontwikkeling 
De deelnemers kregen aan het einde van de bij-

eenkomsten een aantal stellingen voorgelegd.

De stellingen leidden tot een discussie over de

relatie overheid – duurzame beweging. Het was

geen discussie meerderheid versus minderheid,

maar de onderliggende argumenten geven wel

een beeld van de wensen van de organisaties en

van de overheid zelf.

Voor duurzaamheid is een langetermijnvisie

nodig. Daar passen ook lange termijn subsidies

bij. De projectsubsidies kennen een te korte ter-

mijn. De deelnemers vinden wel dat een project

zijn bestaansrecht moet (kunnen) bewijzen,

maar de ervaring is dat de termijnen van subsi-

die te kort zijn om dat goed te kunnen doen.

Duurzaamheid als begrip is belangrijk, mede

doordat er op dit moment eigenlijk geen alterna-

tief voor is. Het geeft ruimte aan een brede

beweging. Er zijn wel kanttekeningen:

> Er ontbreekt een heldere omschrijving van het

begrip. Daardoor is niet altijd duidelijk waarom

een initiatief een duurzaamheidsubsidie krijgt.

> De term duurzaamheid roept bij bepaalde

groepen ongewenste reacties op. Vooral

ondernemend Nederland lijkt de term te asso-

ciëren met allerlei ongewenste ontwikkelingen. 

De samenwerking tussen ondernemend

Nederland en de duurzaamheidbeweging zou

Samengevat zijn er de volgende rollen voor de

overheid:

> De overheid als ‘warme lamp’, waaronder initi-

atieven tot groei komen.

> Eén loket, waar het initiatief wordt gesteund

vanuit een maatwerkinvalshoek.

> Hulp bij het zoeken naar structurele financie-

ring. Dat kan via de overheid, maar zeker ook

via alternatieve subsidiebronnen of hulp bij het

uitzetten van het product op de markt.

> Sommige ontwikkelingen (denk aan duurzaam

bouwen) hebben zich bewezen en moeten in

de normering van de regelgeving worden

opgenomen.

> De overheid geeft een voorbeeld door zelf

duurzaam in te kopen.

> De overheid speelt een centrale rol in de ken-

nisuitwisseling tussen projecten.

> De overheid ontwikkelt een integrale visie op

duurzaamheid, waarbij op alle beleidsterreinen

wordt ingezet. 

> De overheid voert de regie over de onderwer-

pen die zij prioriteit geeft bij duurzame ontwik-

keling. 

> Brabants model als gedachte: sterke regievoe-

ring door de provincie gecombineerd met

intensief overleg met maatschappelijke

groeperingen.

gestimuleerd worden door de ontwikkeling van

een gemeenschappelijke taal die bijdraagt aan

het wederzijdse begrip.

De overheid moet lokale initiatieven vooral

ondersteunen en faciliteren. Daarnaast zou de

overheid regie moeten voeren om zelf duurzame

ontwikkeling actief te stimuleren. Sommige ont-

wikkelingen moeten worden ingepast in het

rijksbeleid, waarbij de rijksoverheid het initiatief

neemt. Andere ontwikkelingen, zoals het duur-

zaam wonen, zijn het stadium van de voorbeeld-

functie voorbij en hebben hun waarde bewezen.

De overheid moet daar een dwingende rol

nemen en alleen projecten goedkeuren die de

normen van duurzaam wonen toepassen. 

De verkokering van de overheid wordt door vrij-

wel iedereen gevoeld. Men erkent dat duur-

zame projecten die verkokering doorbreken. Dat

gaat gemakkelijker als de overheid een eigen

project op de kaart zet, dan met een initiatief van

burgers.

De provinciale en lokale overheden hebben last

van de verkokering van de rijksoverheid. Lokale

en provinciale ambtenaren gaan in sommige

gevallen samen met de initiatiefnemers op zoek

naar mogelijkheden, maar worden geconfron-

teerd met de grenzen van het rijksbeleid en de

ambtenaren die dit beleid uitvoeren.

Websites www.ncdo.nl
www.nirov.nl
www.nizw.nl
www.nme-rotonde.nl
www.novem.nl

www.odm.nl
www.omslag.nl
www.oneworld.nl
www.pde.nl
www.plasticrecycling.nl

www.platformbiologica.nl
www.platteland.pagina.nl
www.provincies.nl
www.psd-online.nl
www.publiek-politiek.nl

www.pvportal.com
www.pz.nl/akb
www.raadnederlandse
www.detailhandel.nl
www.rgfa.org
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De organisaties die zich bezig houden met duurzame ontwikkeling bewe-

gen zich per definitie op de grenzen van het duurzaamheidbeleid van de

overheid. Zij rekken met hun werk deze grenzen op en proberen de muur

om te schoppen die als een belemmering voor een duurzame samenleving

wordt ervaren. Daaruit komt een wat tweeslachtige houding naar de over-

heid. Aan de ene kant is er behoefte aan ondersteuning van de overheid.

Men noemt het ‘de warme lamp’ waaronder een initiatief tot bloei komt. 

Aan de andere kant moet de overheid zich niet te veel bemoeien met de

inhoud van het initiatief, vooral ‘steunen zonder sturen’. Het brengt de

overheid in een merkwaardige spagaat. Aan de ene kant het overheids-

beleid dat per definitie achter de praktijk aan loopt en daardoor onder vuur

ligt. Aan de andere kant de vraag aan diezelfde overheid om steun en sub-

sidie voor initiatieven, die dus in de meeste gevallen niet in het bestaande

overheidsbeleid passen.

De traditionele duurzame organisaties zijn niet erg vriendelijk voor

nieuwkomers. Er werden vragen gesteld over het duurzame karakter van

de sociale projecten. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven werden vaak

uiterst kritisch bekeken en soms om een kleine reden gediskwalificeerd

(bijvoorbeeld het niet inkopen van groene energie). Eén van de redenen

De bijeenkomsten zijn in verschillende provincies gehouden. Zonder dat dit expliciet aan de orde is geweest, hebben wij een aantal ontwikkelingen gecon-

stateerd die nader moeten worden onderzocht.

die voor dit wantrouwen genoemd is, zijn de beperkte subsidiestromen.

Men heeft de indruk dat dezelfde pot geld onder de noemer duur-

zaamheid met veel meer mensen moet worden gedeeld. Het is interessant

om te onderzoeken of het feitelijk waar is dat projecten in de sociale en de

economische sfeer de financiële bronnen van de projecten in de ecolo-

gische sfeer verkleinen.

Veel initiatiefnemers van duurzame initiatieven hebben een sterke ideolo-

gische bevlogenheid, wat tegelijkertijd hun zwakte is als het gaat over het

aangaan van ‘partnerships’ met ongebruikelijke partners. Deze onge-

bruikelijke partners kunnen juist de duurzame initiatieven ondersteunen

bij het aangaan van relaties met de mainstream.

Omgekeerd heeft het bedrijfsleven de neiging om de manier van werken

van de duurzaamheidbeweging als niet marktgericht af te wijzen. Een

bedrijf beschreef de nadelen van het tendersysteem van sommige subsi-

dies als een expliciet probleem voor marktgerichte bedrijven. Hij stelde dat

het bedrijf snel moet inspelen op de markt en daarom last heeft van lange

inschrijfprocedures, ingewikkelde vragenlijsten en bureaucratische

opstelling van subsidiegevers. Zijn beeld is dat non-profit organisaties het

zich wel kunnen veroorloven om lang te wachten op de beslissingen van

dit soort subsidiekanalen. Een onterecht beeld, want in dezelfde

bijeenkomst beschreef een milieuproject dat de kosten door de lange

besluitvormingsprocedures steeds hoger worden en de realisatie van het

project daardoor steeds verder weg raakt.

> 3.2
‘nieuwkomers’ in de
duurzame beweging

3 aandachtspunten voor de 
toekomst en conclusies

www.rugmark.nl 
www.samen.nl 
www.samenwerken.nl 
www.scfoundation.org
www.schonerproduceren.nl

www.sev.nl
www.sibio.nl
www.sim.gemnet.nl
www.skal.nl
www.smo.nl 

www.snm.nl
www.somo.nl
www.stadwerk.nl
www.start.nl/startfoundation
www.stedelijkevernieuwing.nl

www.stichtingrecreatie.nl
www.sustainability.stanford.edu
www.svneurope.com
www.swov.nl 
www.telos.nl

Websites

> 3.1
steunen zonder
sturen
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De duurzame beweging vraagt om een dynamische regie van de overheid:

sterk aansturen als ontwikkelingen hun bestaansrecht hebben bewezen en

ruimte geven aan nieuwe initiatieven, zodat het overheidsbeleid voort-

durend interactief wordt bijgesteld. Dat kan duidelijker worden als de

overheid in de uitvoering van het beleid onderscheid maakt tussen vragen

die de ‘duurzamen’ stellen. Aan de ene kant hun behoefte aan onder-

steuning bij het tot stand brengen van het initiatief, aan de andere kant de

mogelijkheden voor financiering. 

De provincie Brabant is een voorbeeld van een provincie, waar de over-

heid een sterke rol neemt in de uitvoering van duurzame projecten. De af-

stand tussen de vertegenwoordigers van de overheid en de initiatieven is

kort. Tegelijkertijd concluderen de initiatiefnemers dat de afstand tussen

overheid en projecten gevuld wordt met bureaucratische procedures die

vertragend werken en soms zelfs onoverzichtelijk worden. Dat gat wordt

gevuld door bemiddelaars, die er hun vak van maken om de procedures in

kaart te brengen en te volgen.De sterke regievoering in Brabant heeft een

positief effect op duurzame ontwikkeling, maar er is meer aandacht nodig

voor de rol van de bureaucratie.

de overheid
als ‘warme lamp’
Wat is er nodig om de overheid ‘een warme lamp’ te laten zijn, die bij-

draagt aan het ontstaan van nieuwe initiatieven? Dat is een overheid die:

> vraagt waar ondersteuning nodig is, in plaats van aangeeft waar de sub-

sidiegrenzen liggen;

> samen met de initiatiefnemers de grenzen van de mogelijkheden aftast;

> de rol van voorlichter en sfeermaker speelt als dat voor een initiatief

nodig is;

> binnen het budget een ‘pionierspotje’ opneemt, zodat initiatieven de tijd

krijgen om binnen de overheid of andere partijen haar draagvlak te

zoeken;

> overheidsambtenaren in dienst heeft die over de termijn van hun poli-

tieke verantwoordelijkheid heenkijken en meerjarige afspraken durven te

maken met maatschappelijke organisaties;

> ondersteuning en financiering los van elkaar ziet. Lang niet alle initi-

atieven vragen onmiddellijk om een buidel met geld. Ze willen wél graag

weten waar ze hun vragen kunnen stellen en wie hen kan ondersteunen bij

het organiseren van hun project.

dynamische regie 
Waarschijnlijk is er verschil in de manier waarop het begrip duurzaamheid

leeft in de verschillende provincies. In sommige provincies waren

ambtenaren en politiek goed vertegenwoordigd. In andere provincies

waren noch ambtenaren noch politici aanwezig. 

In sommige provincies werkte de zoektocht naar initiatieven via de lijn van

de provincieambtenaar ‘Leren voor Duurzaamheid’ uitstekend, in andere

provincies werden we snel doorgesluisd naar het COS of de milieufede-

raties. Kennelijk vervullen deze organisaties in deze provincies een

coördinerende rol.

Het lijkt erop dat er een spanningsveld is tussen de betrokkenheid van de

ambtenaren en de politiek en de projecten. Te veel betrokkenheid van de

overheid wordt ervaren als een sterke controle en een overmaat aan

administratieve rompslomp met gedetailleerde eisen. Te weinig

betrokkenheid maakt het de projecten moeilijk om tot bloei te komen, ze

kunnen een beetje steun wel gebruiken. Het blijkt niet eenvoudig de twee

werelden te verbinden. Mensen klagen dat ambtenaren geen belang-

stelling hebben voor een initiatief omdat die bezig zijn beleid uit te voeren. 

Het lijkt redelijk om een verschil te maken tussen de lokale overheid, de

provincie en de rijksoverheid. Bij de lokale overheid zien we samenwerk-

ingsverbanden tussen ambtenaren (en de politiek) en maatschappelijke

organisaties. Een aantal provincieambtenaren ondersteunen de

maatschappelijke organisaties bij hun zoektocht naar rijkssubsidie. De af-

stand tussen de rijksoverheid en de initiatiefnemers wordt als heel groot

ervaren. De ambtenaren voeren hun eigen beleid uit, de initiatiefnemers

zijn met grote betrokkenheid bezig hun project uit te voeren. De werelden

staan ver uit elkaar, ook qua cultuur. 

Betrokkenen vragen van de overheid dat zij een visie heeft over duurzame

ontwikkeling die een invulling krijgt op de verschillende beleidsterreinen.

Zij verwachten van die zelfde overheid dat ze daar de regie over voert en

er het eigen handelen aan toetst. Daarnaast willen ze dat de overheid

ruimte heeft voor nieuwe burgerinitiatieven: anders, niet helemaal

passend, vernieuwend.

Zij willen ook dat de overheid – daar waar een bepaalde ontwikkeling zich

bewezen heeft – over gaat tot normering en regelgeving (bijvoorbeeld op

het gebied van duurzaam bouwen is daar nu de tijd rijp voor). De initi-

atiefnemers kunnen dan steeds weer nieuwe zaken oppakken en grenzen

opzoeken.

> 3.3

> 3.4

Websites www.toekomstprijs.nl
www.treesfortravel.nl
www.twentyone.tpd.tno.nl
www.uvw.nl
www.vbdo.nl

www.vega-life.nl
www.velomondial.net
www.vernieuwingsimpuls.nl
www.verwey-jonker.nl
www.vluchtelingennetwerk.nl

www.vmnl.nl
www.vng.nl
www.vno-ncw.nl
www.vrijwilligersplein.nl
www.vsbfonds.nl

www.vu.nl/ivm
www.waterland.nl
www.wbcsd.ch 
www.wnf.nl/souvenirs
www.wnf.nl
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Er zijn interessante voorbeelden van verrassende samenwerking tussen

het bedrijfsleven en organisaties op het gebied van duurzame ontwikke-

ling. Toch concluderen we dat de samenwerking tussen ‘profit’ en ini-

tiatiefnemers van (kleinschalige) duurzame projecten nog geen gelukkige

is. Profit initiatieven worden met argwaan bekeken door een grote groep

bevlogen initiatiefnemers. Toch hebben zij elkaar veel te bieden. In de suc-

cesvolle samenwerkingsprojecten die we gezien hebben:

> helpt de ‘profit’ de initiatiefnemers denken in termen van haalbaarheid

en efficiency;

> ondersteunt de ‘profit’ de initiatiefnemers met marktonderzoek en

inzicht in gelijksoortige producten;

> treedt de ‘profit’ op als financier van duurzame initiatieven;

> brengen de bevlogen initiatiefnemers de ‘profit’ op ideeën die over de

grenzen van de eigen productiemethoden heen gaan.

Opvallend is dat deze samenwerkingsprojecten als zeer inspirerend wor-

den ervaren.

De afstand tussen bevlogen initiatiefnemers en de ‘profit’ is groot. Een

voorwaarde voor samenwerking is dat ze elkaars taal leren spreken.

Duurzame ontwikkeling is voor het bedrijfsleven geen aansprekende term,

terwijl 'winst maken' voor veel initiatiefnemers een negatieve klank lijkt te

hebben. Pioniers die beide werelden met elkaar verbinden, zijn de belang-

rijke katalysator voor een succesvolle samenwerking.

financiering
buiten de mainstream
De Beuk heeft tijdens de bijeenkomsten een aantal mooie concrete pro-

jecten gezien die toch slecht aansluiting vinden bij normale financierings-

bronnen en nog steeds afhankelijk zijn van speciale voorzieningen voor

duurzame projecten. Een mooi voorbeeld zijn de zorgboerderijen, die

door alle aanwezigen werden beschouwd als een belangrijk alternatief in

de zorgsector. Dit initiatief krijgt moeilijk toegang tot de instellingen.

Daarin speelt de manier waarop deze sector wordt gefinancierd zeker een

rol. De cliënt heeft door het persoonsgebonden budget zelf de mogelijk-

heid om keuzes te maken in het zorgpakket. In de praktijk hebben de zorg-

instellingen de neiging om de zorgboerderijen te zien als een concurrent,

waardoor succesvolle samenwerking lastig wordt.

Voor de overheid geldt net als voor het bedrijfsleven, dat zij een neus moet

ontwikkelen voor bewegingen en ontwikkelingen naast de mainstream, die

ondersteund kunnen worden en op lange termijn in diezelfde mainstream

kunnen worden opgenomen. De overheid en het bedrijfsleven kunnen

daarbij effectiever omgaan met de beschikbare middelen.

communicatie
Communicatie is een onderbelichte kant van veel initiatieven.

Professionele ondersteuning op dit gebied zou zowel de slaagkans als de

mogelijkheden om op te schalen aanzienlijk verbeteren.

De initiatiefnemers geven zelf aan dat communicatie een belangrijke rol

speelt in hun project, maar buitenstaanders zien steeds méér mogelijkhe-

den op dit gebied. Vaak ontbreekt tijd en expertise. Bij communicatie gaat

het om:

> aansluiten bij belangen en behoeften van mensen (en partners) die je wilt

bereiken;

> het belang van een beschreven en goed proces;

> helder en duidelijk vertellen wat de mogelijkheden en de grenzen zijn,

ook richting partners en overheid;

> voorlichting en publiciteit over bestaande projecten. 

De overheid kan professionele ondersteuning bieden en een rol spelen in

de bundeling van initiatieven en in het maken van een databank, waar ini-

tiatieven uit de drie invalshoeken people, planet, profit, deskundigheid

kunnen halen. 

> 3.7

> 3.5
verrassende
samenwerking

> 3.6

www.weleda.nl
www.wereldburgers.nl
www.wereldwinkels.nl
www.wijk.nl 

Websites
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