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Voorwoord

Er komt bij de organisatie van een inhoudelijke conferentie wellicht altijd meer kijken dan in eerste
instantie lijkt. We prijzen ons gelukkig met een Benelux-werkgroep die als klankbordgroep actief
participeerde in de uitwerking van het programma; en ook met de inhoudelijke en praktische
ondersteuning vanuit het bureau van het Secretariaat-Generaal (SG BNL) van de Benelux.
De Benelux-conferentie van de werkgroep ‘Natuur- en MilieuEducatie (NME)en Educatie voor
Duurzame Ontwikkeling (EDO)’ die van 21-23 oktober 2013 in Het Woldhuis te Apeldoorn
plaatsvond, is in nauwe samenwerking met Marc Naessens, beleidsmedewerker van het SG BNL en
coördinator van de werkgroep, uitgevoerd. Via zijn collega Nelly Temmerman verliep de meeste
afstemming op het gebied van vertalingen en verslaglegging. Zonodig kwamen de vertalingen van
formulieren, programma en rapportages in sneltreinvaart retour. Ook de vormgeving van het
conferentieverslag dat voor u ligt, is onder haar regie gerealiseerd.
Vanuit de Dienst Taal hebben – met de technische ondersteuning van Eddy Mathuvis – de tolken
Julie Petitjean, Christel Poelmans en Guy Tummers drie dagen lang een knap staaltje vakwerk
geleverd op het gebied van direct-vertalen.
Bij Veldwerk Nederland zijn, onder leiding van Lotje Vis, de administratieve en secretariële zaken
gecoördineerd.
De Nederlandse uitvoering lag, gecoördineerd en geïnspireerd door Roel van Raaij van het ministerie
van Economische Zaken, met name in handen van Annerie Rutenfrans van MEC Nijmegen en Herman
de Jongh van Veldwerk Nederland.
Terug naar de conferentie in Apeldoorn. Daar zijn vele inleidingen en workshops geweest, zijn
projecten en producten gepresenteerd, zijn illustratieve filmbeelden vertoond en zijn filmopnames
en foto’s gemaakt. Veel deelnemers hebben allerlei notities gemaakt bij de presentaties, power
points en beelden. We hebben ze nagenoeg alle verzameld en zijn te vinden op www.benelux.int 1.
Een compleet overzicht van alle pdf’s, films en foto’s is te vinden op een bijlage achterin dit verslag.
Er is voor gekozen de presentaties zo leesbaar en herkenbaar mogelijk, voor de deelnemers aan de
conferentie maar ook voor derden, uit te werken. We hopen dat dat gelukt is.
Veel leesplezier toegewenst.
Annerie Rutenfrans en Herman de Jongh
Februari 2014

1

www.benelux.int/nl/kernthemas/leefmilieu/natuur-en-milieueducatie-en-educatie-voor-duurzameontwikkeling-de-benelux
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Intro
Onze maatschappij raakt niet alleen door zijn reserves heen, we souperen zo links en rechts zonder
veel gêne ook de reserves voor toekomstige generaties op. Het algemeen bewustzijn dat dit een
doodlopende weg is, is weliswaar aanwezig en groeiende maar leidt wereldwijd (nog) niet tot een
bijbehorend pakket passende maatregelen. Integendeel, waar wij het zo langzamerhand allemaal als
de besten (zouden moeten) weten, eigenen opkomende economieën zich handelwijzen toe waar het
Westen zich in de achterliggende decennia schuldig aan heeft gemaakt.
Anders omgaan met grondstoffen, energie, voedsel en wellicht ook de voortplanting – hoe gevoelig
ook – is geboden. De uitgangspunten van een lineaire economie leiden tot ongewenste ophoping en
verlies van elementaire grondstoffen. Het overgaan naar een groene, circulaire economie geeft
mogelijke antwoorden om in ieder geval de grondstoffencrisis te voorkomen.
Met een 3-jarenplan heeft de werkgroep ‘Educatie, informatie en communicatie’ van de Benelux
ingezet op de consequenties voor het educatieve (of: NME-)werkveld van een transitie naar een
circulaire economie. We luisteren onvoldoende naar de natuur, naar de grenzen van de draagkracht
van de planeet. We moeten toe naar een economie die zich afspeelt binnen de grenzen die de aarde
aan kan. Onze belangen moeten afgeleid worden van de belangen van de planeet. Ons verblijf op
aarde mag geen onuitwisbare schade achterlaten voor ons nageslacht.
We willen stappen zetten om onze educatie zo goed mogelijk af te stemmen op allerhande
doelgroepen door ze bewust te maken van de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze
leefomgevingen in het algemeen en de planeet in het bijzonder. We doen dat in de vorm van een
bekend drieluik: hoofd, hart en handen.
In de conferentie van 2013 is het hoofd aan de beurt geweest: waar hebben we het over als we
praten over onze rol in de transitie naar een circulaire economie? In 2014 staat ons hart centraal: wat
staat ons te doen? En ten slotte gaan we in 2015 kijken hoe we dit het beste kunnen vormgeven
(handen).
De conferentie in 2013 vond plaats te Apeldoorn. Daarbij is vanuit diverse invalshoeken de circulaire
economie benoemd. Er is vooral stevig nagedacht over wat je moet kennen (inhoud) en kunnen
(competenties) om het luisteren naar en leren van de natuur maximaal toe te passen. Hoewel de
meningen over de exact te volgen stappen uiteenlopen, is het werkveld – en dat mag, gezien de
achtergronden van de deelnemers, heel breed gezien worden – ervan overtuigd dat we de transitie
van lineair naar circulair moeten volgen en met onze educatie moeten begeleiden en ondersteunen.
Er is dus veel werk aan de winkel, niet in de laatste plaats om toekomstige beslissers – dat zijn onze
kinderen van nu – ook bewust te maken van de betrekkelijkheid van de welvaart waarin ze in dit rijke
Westen nu verkeren. Niet als verwijt maar met feiten. Niet om naar anderen te wijzen maar om te
leren duurzaam met grondstoffen om te gaan.
Groei wordt wereldwijd nog gezien als dé voorwaarde voor geluk en welvaart. Er is een exclusieve
aandacht voor geld. Winst maken is nog steeds de grote drijfveer. De crisis waarin we verkeren is dan
ook vrijwel uitsluitend een monetaire crisis waarbij we geen stap terug willen doen.
Het lijkt er veel op dat we die crisis als de enige echte crisis voelen terwijl er ook tijdbommen liggen
in de vorm van een biodiversiteitscrisis, een klimaatcrisis, een voedselcrisis, een schoon-watercrisis
en andere schaarsteproblemen die onze welvaart en welzijn bedreigen.
Waar we het dus in onze educatie ook over moeten hebben, is dat we in (te) snel tempo door onze
reserves heen raken. Dat is het kernprobleem van onze generatie en we voeden er onze kinderen
mee op.
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Niet eens zozeer met het besef dat wij het vooral ‘rijk’ hebben omdat er wereldwijd een grote
ongelijkheid is gecreëerd, maar met het beeld dat onze situatie ‘normaal’ is en dat allerlei
beperkingen die we ons zouden moeten opleggen, ten koste van onze welvaart en welzijn gaan.
Kunnen, willen of moeten we dit zelfs in de opvoeding, in onze educatie meenemen? Welke accenten
leg je om te vermijden dat je alleen een doemscenario schetst? Dat kunnen we voor onze eigen
kinderen, onze burgers, onze (politieke) aanhang eigenlijk niet over ons hart krijgen.
Dat ‘hart’ staat centraal in de vervolgconferentie in 2014 in Vlaanderen. Kunnen we het ‘hart’ laten
spreken zonder het ‘hard’ te spelen? Welke boodschap leggen we onze kinderen wel of niet voor?
Uiteindelijk is een eerlijke boodschap geboden. Zijn we daartoe bereid? En hoe doe je dat dan?
Geloven in een alsmaar doorgaande groei is naïef. Het beloven ervan (door bijvoorbeeld politieke
partijen aan potentiële kiezers) is al bijna kwalijk te noemen. Dat is met het oog op duurzaamheid
ook niet hard te maken. We mogen niet blind zijn voor de gevolgen van een alsmaar doorgaande
groei. Zonder groei is een stabiele maatschappij in het huidige denken blijkbaar niet mogelijk. Zonder
groei neemt de werkloosheid toe en zonder groei moet je wellicht inleveren. Die boodschap trekt
geen stemmers. Daarom blijven nog vele politici uitgaan van groei en negeren ze vooralsnog de echte
duurzaamheidsvraagstukken. Voor wie (meer dan) genoeg heeft, is inleveren moeilijk bespreekbaar.
We kennen allemaal de dramatische filmbeelden van grote oppervlakten gekapt tropisch regenwoud.
Dit kappen gebeurt nog steeds terwijl bekend is dat je dat ecosysteem niet meer terug krijgt als je
het eenmaal hebt gekapt. Maar als het in dergelijke landen de enige bron van inkomsten uit
natuurlijke hulpbronnen is, moeten we naast ons vingertje met een totaalpakket van (hulp)
maatregelen komen. Een eerlijke verdeling van welvaart zal daarbij uitgangspunt moeten zijn.
De Nederlandse astronaut André Kuipers beschreef zijn gevoel bij het zien van de aarde vanuit de
ruimte. Het vervulde hem met trots maar ook met zorg. Hij zag in Zuid-Amerika de uitloop van de
Amazone in de oceaan, een grote donkere verkleuring door massa’s teelaarde die door erosie van
het vasteland verdwijnen. Deze ongetwijfeld oprechte gevoelens van de astronaut leiden niet tot een
herbezinning op de keuzes door zijn eigen werkveld, de ruimtevaart. Daar staan grote plannen op het
‘miljarden-verlanglijstje’ om antwoord te vinden op de vraag waar we vandaan komen, waar de
oorsprong van onze aarde ligt. Alle innovaties ten spijt die de ruimtevaart ook realiseert, ligt de
centrale vraag die wij ons moeten stellen meer waar we heengaan, meer in de toekomst van
diezelfde aarde.
Voor die toekomst zijn ook miljarden nodig. Voor een deel om te repareren wat we de aarde hebben
aangedaan en nog steeds aandoen. Voor een ander deel om een transitie in gang te zetten naar een
circulaire economie in een duurzame samenleving die rekening houdt met de continuïteit van het
leven op onze planeet. Daarin kan en zal het werkveld van de natuur- en milieueducatie (NME) of
Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) een belangrijke rol kunnen vervullen.

De BNL-werkgroep “Natuur-en MilieuEducatie (NME) en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling
(EDO)”
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Programma Benelux-conferentie 2013

Van maandag 21 tot en met woensdag 23 oktober 2013.

Thema: De rol en positie van NME/EDO in de transitie naar een circulaire economie.
Maandag 21 oktober 2013
Dagvoorzitter: Theo van Bruggen, programmamanager NME, Agentschap NL
Dagthema

Circulaire economie. Waar hebben we het over?

12.00 – 12.45 uur
12.45 – 13.15 uur

13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur
15.00 – 15.45 uur
15.45 – 16.30 uur
16.45 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur

Inlooplunch en kennismakingsspel Bionic, de natuur als voorbeeld
Opening conferentie door Jan van Laarhoven, Secretaris-Generaal van de Benelux,
en René Munsters, directeur van Veldwerk Nederland, gastheer van de conferentie
Visies op transitie naar circulaire economie; inhoudelijke contexten vanuit:
Bedrijfsleven: Thomas Rau, architect, duurzaam bouwen
Politiek: Eric Smaling, Nederlands parlement, hoogleraar duurzame landbouw
Onderzoek: Gijsbert Korevaar, de natuur als inspiratiebron, TU Delft
Wetenschap: Jan Jonker, corporate sustainability, Radboud Universiteit Nijmegen
Lokaal: Stefan De Keijser, groene economie in het hoofdstedelijk gewest Brussel
Lokaal: Olaf Prinsen, wethouder gemeente Apeldoorn

18.00 – 18.15 uur

Voice of Youth – Dagelijkse column wat junior deelnemers opvalt en bezighoudt

18.30 uur

Diner

19.30 uur

Themavideo’s over de ontwikkeling naar een groene circulaire economie (Mac
Arthur foundation), Landfill orchestra (Paraguay), cradle-to-cradle aspecten
Aansluitend elevator pitches voor een inhoudelijke markt met (sociale) initiatieven,
projecten en producten in relatie tot duurzaamheid, leren van de natuur e.d.:
-

21.00 uur

AKWAABA, project ‘licht voor onderwijs’ door Wim Pohlmann
Mierenboerderij door Jan Peter Oudenampse
Spel ‘dure druppels’ door Melody Van den Acker en Karin Keustermans
‘Green Day - schools checking green jobs’ door Kerstin Brümmer
Duurzaam ontwerpen, creatief met afval door Lisanne Addink
‘Leren van de Natuur door natuurspelen’ door Krist Tack
In2Nature; bijdrage duurzame relatie tussen mens en natuur door bushkraft en
uitdagend groen door Anna Regina de Jong
Clean Techpunt door Luc Reinquin en Maurice Ballard
Natuurverhalen door Herman de Jongh

Einde programma
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Dinsdag 22 oktober 2013
Dagvoorzitter: Theo van Bruggen, programmamanager NME, Agentschap NL
Dagthema

Competenties. Wat moet je kennen en kunnen om de transitie naar een circulaire
Economie educatief en communicatief te begeleiden.

09.00 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur

Documentaire ‘Groen Goud’
Economie en biologie, de natuur als inspiratiebron. ‘10 perspectieven uit de natuur‘
door Bowine Wijffels, Cailin Partners
Introductie: competenties NME/EDO door Douwe Jan Joustra, OPAi; mind map
competenties (inhoud, praktijk, sociaal)
Competenties in de praktijk (men kiest 1 van de 2 presentaties):
- bedrijven/hoger onderwijs: Antoine Heideveld, Groene Zaak
- primair onderwijs: André de Hamer, Duurzame pabo

10.15 – 11.00 uur
11.00 – 12.00 uur

12.00 – 13.00 uur

Lunch

13.00 – 14.00 uur

Workshopronde 1: er wordt vooraf ingeschreven op 2 workshops:
a. Les Cahiers du Développement Durable: Ingrid Collins en Jasmin Jalajel
b. Biomimicry: Codrin Kruijne
c. Autopoiesis, perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs: Guus Geisen
d. Atelier 3D, lokaal businessmodel LvDO/C2C: Ton Swagten
e. Duurzame competenties & ondernemerschap door Erick Wuestman

14.00 – 17.00 uur

Wisselexcursie met als thema ‘Duurzame energie vroeger en nu’
1. Wenumse Waterradmolen o.l.v. Gerrit Goedhart, molenaar
2. ‘de A’ (= duurzame energie Apeldoorn) door Michael Boddeke, directeur

17.00 – 18.00 uur

Workshopronde 2: a-d dezelfde als hierboven (uit workshopronde 1) plus:
f. Bruto Nationaal Geluk: Maarten Desmet
g. Metamorfosis. Competenties voor een toekomstbestendige (NME-)organisatie:
Karen Jonkers, Ruud Maarschall en Julien Hafmanns

18.00 – 18.15 uur

Voice of Youth - Dagelijkse column wat junior deelnemers opvalt en bezighoudt
Diner

19.30 uur

Kort komisch intermezzo door bijdragen vanuit de deelnemers
Aansluitend elevator pitches voor een inhoudelijke markt met (sociale) initiatieven,
projecten en producten in relatie tot duurzaamheid, leren van de natuur e.d.
- Competenties in Lessons from Nature en Mind a Gap: Hans Smit
- Kringloopspel: William van den Akker
- Waar sta je voor als je voor de klas staat?: Guus Geisen
- Metamorfosis. Competenties voor een toekomstbestendige (NME-)organisatie:
Ruud Maarshall en Karen Jonkers
- EDOMeN, methodiek voor professionalisering voor de eigen organisatie om te
komen tot een actieplan voor EDO: Jürgen Loones
- Klimaat voor Ruimte: Matthijs Begheyn
- Discussie: Hoe kan de transitie naar de duurzame samenleving maximaal
momentum krijgen? Boek, Welstendige ontwikkeling (2013): Ton Tushuizen
- Duurzaam belevenisonderwijs, energie-transitiekist: Guido van Belle
- Mierenboerderij: Jan Peter Oudenampse

21.00 uur

Einde programma
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Woensdag 23 oktober 2013
Dagvoorzitter: Theo van Bruggen, programmamanager NME, Agentschap NL
Dagthema

NME/EDO in de praktijk, vaststellen aanbevelingen, vooruitblik invulling thematiek
in 2014 (Vlaanderen) en 2015 (Luxemburg).

09.00 – 10.00 uur

Ecologie van het leren door Manon Ruijters, lector STOAS

10.00 – 11.00 uur

Practices of ESD door Roel van Raaij, ministerie van Economische Zaken:
1. MacDonalds hamburger
2. The mobile phone
Mogelijk aangevuld met praktijkcasussen uit de workshops

11.00 – 12.00 uur

Buitenpraktijk. Beleven en leren in de natuur: praktische activiteiten /
praktijkvoorbeelden uit Benelux/van deelnemers
Circuit met 3 activiteiten:
- ‘Leren van de Natuur’ door natuurspelen door Krist Tack, De Vroente, Kalmthout
- Bushkraft, de kracht van vuur, vuur maken door Anna Regina de Jong, In2Nature
- Natuurbeleving voor het jonge kind, werkvormen, meten in de natuur (‘hoeveel
weegt een pissebed’), zintuiglijke waarnemingen door Herman de Jongh, Veldwerk
Nederland

12.00 – 12.15 uur

Voice of Youth – Dagelijkse column wat junior deelnemers opvalt en bezighoudt
Lunch

13.00 – 14.00 uur

Op weg naar de Benelux-conferenties in 2014 (Vlaanderen) en 2015 (Luxemburg), te
nemen stappen door Jürgen Loones, coördinator EDO, Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid en Marc Naessens, beleidsmedewerker
Secretariaat-Generaal Benelux, Team Duurzame ontwikkeling

14.00 uur

Evaluatie; lessons learned; conclusies, voornemens en afspraken. o.l.v. dagvoorzitter

14.45 uur

Dankwoord, afsluiting

15.00 uur

Slotborrel, afreis
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Deelnemerslijst (inclusief werkgroepleden en inleiders)
Lisanne Addink

Verdraaid goed

lisanne@verdraaidgoed.nl

Maurice Ballard

CleanTechPunt

maurice.ballard@cleantechpunt.be

Matthijs Begheyn

GLOBE Nederland

matthijs@globenederland.nl

Senta Bemelmans

Freelance journalist; student

senta.bemelman@gmail.com

Jos Bessems

Ander Zight

jmhbessems@home.nl

Olivia Boever

Etudiant University of Namur

Dirk Bogaert

Agentschap voor Natuur en Bos

oliboever@hotmail.com;
olivia.boever@student.unamur.be
dirk.bogaert@lne.vlaanderen.be

Wim Bourgoignie

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

wim.bourgoignie@g-o.be

Kor Braams

Stichting De Ulebelt, Deventer

k.braams@ulebelt.nl

Amelie Brenner

Kalendula

amelie.brenner@ciglesch.lu

Kerstin Brümmer

Zeitbild Stiftung / Zeitbild Foundation

kerstin.bruemmer@zeitbild-stiftung.de

Geo Burghgraaff

Dienst Stadbeheer, Milieueducatie

geo.burghgraaff@denhaag.nl

Patrick Bulteel

Directeur ASBL Tournesol

direction@tournesolzonnebloem.be

Karel Coenen

Provinciaal Natuurcentrum

karel.coenen@limburg.be

Ingrid Collins

ingrid@cahiers-dd.be

Lieselot De Cleyn

Institut Robert Schuman - Les Cahiers du
Developpement Durable
Provincie Vlaams-Brabant

Klaartje de Groot

Hout en Klaar

clarathegreat@hotmail.com

Andre de Hamer

Duurzame PABO

andredehamer@duurzamepabo.nl

Anna Regina de Jong

St. In2nature

annaregina@in2nature.eu

Herman de Jongh

Veldwerk Nederland

herman@veldwerknederland.nl

Stefan De Keijser

BIM

sdekeijser@environnement.irisnet.be

Stefani Demedts

KU Leuven, student

stefanie.demedts@student.kuleuven.be

Yleni De Neve

Vlaamse overheid, departement LNE

yleni.deneve@lne.vlaanderen.be

Wouter De Tandt

Provincie Oost-Vlaanderen

wouter.de.tandt@oost-vlaanderen.be

Maarten Desmet

maartendesmet@me.com

Bertrand Dewilde

Universiteit voor het Algemeen Belang,
Antwerpen; architect
Student

Rachelle Eerhart

IVN

r.eerhart@ivn.nl

Geert Elemans

Groene Steden

geert.elemans@hetrnet.nl

Nora Elvinger

Ministère du Développement durable

nora.elvinger@mev.etat.lu

Michel Ericx

Institut d'Eco-Pedagogie

m.ericx@institut-eco-pedagogie.be

Guus Geisen

Irisz

guusgeisen@irisz.me

Tom Gorré

Dienst NME Oost-Vlaanderen

tom.gorre@oost-vlaanderen.be

Michel Grevis

Service National de la Jeunesse

michel.grevis@snj.etat.lu

Lydia Haafkens

IVN Flevoland

l.haafkens@kpnmail.nl

Juliën Haffmans

Metamorfosis

haffmans@c-realist.nl

lieselot.decleyn@vlaamsbrabant.be

bertrand.dewilde@student.unamur.be
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Antoine Heideveld

Groene Zaak

antoine.heideveld@agentschapnl.nl

Jacob Heitman

Buro Horatius

info@buro-horatius.nl

Christine Hennaut

mchennaut@environnement.irisnet.be

Britt Hooijmans

Bruxelles Environnement - IBGE/
Leefmilieu Brussel - BIM
Student

Harm IJsselstein

Student ROC Landstede

h.ijsselstein@outlook.com

Jasmin Jalajel

info@cahiers-dd.be

Jan Jonker

Institut Robert Schuman - Les Cahiers du
Developpement Durable
Provinciaal natuureducatief centrum
De Kaaihoeve
Radboud Universiteit

Karen Jonkers

C-REALIST

karen@c-realist.nl

Douwe Jan Joustra

OPAi

djj@opai.nl

Karin Keustermans

PIME, Lier (B)

karin.keustermans@pime.provant.be

Rudy Klaassen

NMCH

rudy.klaassen@nmch.nl

Carl Koninckx

carl.koninckx@ond.vlaanderen.be

Gijsbert Korevaar

Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs
en Vorming
TU-Delft

Codrin Kruijne

Biomimicry Instituut

codrin.kruijne@gmail.com

Jürgen Loones

Vlaamse overheid, Dep. LNE

jurgen.loones@lne.vlaanderen.be

Ruud Maarschall

ESDin

maarschall@me.com

Chris Maas Geesteranus

Veldwerk Nederland

chris@veldwerknederland.nl

Lilit Martirosova

Hogeschool Utrecht

lilit.martirosova@studenthu.nl

Jessica Minten

Provincie Antwerpen

jessica.minten@groenantwerpen.provant.be

Philippe Moreau

Provincie Vlaams-Brabant

pmoreau@vlaamsbrabant.be

René Munsters

Veldwerk Nederland

rene@veldwerknederland.nl

Marc Naessens

Benelux Unie

m.naessens@benelux.int

Evelyne Otten

evelyne.otten@spw.wallonie.be
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De Benelux-conferentie 2013 was een groot succes!
Impressie door Caroline Smits van Oyen en Leigh van der Poorten, derdejaars studenten journalistiek
van Hogeschool Utrecht
Tijdens de Benelux-conferentie stond het Woldhuis te Apeldoorn in het teken van educatie voor een
transitie naar een circulaire economie. Dit ging enerzijds over educatie en anderzijds over
businessmodellen. Door middel van een kennismakingsspel werd de spits afgebeten voor deze drie
dagen samen zijn.
Gastheer René Munsters en Jan van Laarhoven, Secretaris-Generaal van de Benelux, openden de
conferentie. Zo werd ook meteen duidelijk dat we Franstalige deelnemers in ons midden hadden.
De eerste dag stond uiteraard in het teken van het afbakenen van het thema: waar hebben we het
eigenlijk over? Door middel van verschillende sprekers werd het thema een tastbaarder begrip en
werd het vanuit verschillende oogpunten belicht. De lezingen van de sprekers stonden allemaal in
verband met circulaire economie vanuit het bedrijfsleven, politiek, onderzoek of wetenschap.
De spits werd afgebeten door architect Thomas Rau die op een enthousiaste, soms wat spottende
wijze, zijn mening over circulaire economie wist te vertellen. Zo begon hij zijn verhaal met zijn idee
om duurzaamheid af te schaffen. Corruptie is duurzaam. Kanker is duurzaam. Daarentegen moet juist
iedereen bij zichzelf beginnen. Ook is hij van mening dat wij met z’n allen te gast zijn op de wereld,
en niet de gastheren zijn. Op het moment zijn we alleen maar aan het oogsten, en niet aan het
zaaien. Ook zijn we met z’n allen op het punt gekomen waarop we performance van producten
belangrijker vinden dan de lifecycle.
Op het gebied van politiek was Eric Smaling de aangewezen persoon om zijn verhaal te vertellen. Eric
Smaling is hoogleraar duurzame landbouw en tevens Tweede Kamerlid voor de SP. Tijdens zijn
speech werd duidelijk dat we als maatschappij niet meer op nul staan, maar dat we al op de goede
weg zijn. Maar daarentegen is hij wel van mening dat wij nog steeds teveel weg gooien: eenderde
van ons voedsel wordt niet opgegeten. We produceren dus teveel.
Gijsbert Korevaar van de TU Delft duidde aan dat, wanneer er meer mensen op de wereld zijn, dit
effect heeft op het milieu. Zo gebruiken we ook meer energie, als we meer geld hebben. En als er
meer mensen zijn, gebruiken we meer olie.
Wetenschapper Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen van de Radboud Universiteit, wist
meteen de aandacht van iedereen te krijgen door zijn presentatie in het Frans te beginnen. Volgens
hem is de basis het vraagstuk: op welke wijze kan je duurzaamheid vertalen in een economisch
perspectief. Wanneer je wilt werken aan de economie van de toekomst, moet je daar in investeren.
In de toekomst ziet Jonker een deeleconomie in plaats van een beziteconomie. Bij deze economie
gaat het om de waarde van doen en laten te vereconomiseren. Jonker geeft echter toe, dat dat een
moeilijk vraagstuk is.
Zijn idee om het makkelijker te maken is een driehoeksverhouding: visie, kunnen en voorwaarden.
Voor een succesvolle onderneming mag het aan geen van deze drie ontbreken.
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Na een overvloed aan Nederlandse sprekers was het voor de Franstalige deelnemers tijd om hun
koptelefoon af te zetten. Stefan De Keijser kwam namelijk aan het woord. In een korte presentatie
wist hij de Nederlanders een beeld te schetsen van hoe België bestuurlijk eigenlijk in elkaar zit. Zoals
Stefan het zelf noemde: België voor dummy’s. Hij zoomde in op de groene economie in het
hoofdstedelijke gewest Brussel. Circulaire economie bestaat al sinds de jaren ’80, maar het concept is
volgens Stefan in de vergeethoek gezet. Op dit moment heeft Brussel geen eigen verwerkingscentra,
alleen verbrandingscentra. Daarnaast is Brussel een arm gebied met een werkloosheidspercentage
van meer dan 20%.
Van Brussel gaan we weer terug naar Apeldoorn: wethouder Olaf Prinsen. Hij wil dat Apeldoorn in
2020 energieneutraal is. Samen met bedrijven en bewoners van Apeldoorn is hij van plan dit te
realiseren. Hij benadrukt dat het een project is door en voor de Apeldoorners. Daarnaast heeft de
gemeente het DIFTAR-systeem. Dat houdt in dat je € 8 betaalt voor elke container die je laat legen
door de gemeente. Daar moeten echter wel alternatieven voor zijn. Naast de groene, grijze en
blauwe containers die in heel Nederland terug te zien zijn, streeft Prinsen naar oranje containers
voor plastic.
Na een aantal interessante lezingen was er ook de mogelijkheid voor deelnemers om hun eigen
initiatieven te tonen door middel van presentaties. Deze presentaties werden gepresenteerd in een
interactieve markt. Hierdoor kregen zij de kans om andere deelnemers kennis te laten maken met
hun initiatieven en ideeën wat betreft circulaire economie en duurzaamheid.
Dag twee stond voornamelijk in het teken van educatie. Zo hebben we van Bowine Wijffels geleerd
dat we bij het inrichten van organisaties een voorbeeld kunnen nemen aan de natuur, specifiek in het
geval van circulaire economie. Populaties van organismen zijn op verschillende manieren
georganiseerd, afhankelijk van hun individuele relaties. Douwe Jan Joustra beaamt dat ecologie de
belangrijkste basis vormt van de kennis van natuur. Daarbij is het belangrijk om gebruik te maken van
framing en een focus te kiezen die op de toekomst gericht is. Ook is het belangrijk om niet te
vergeten dat de natuur zich aanpast, maar zich niet meer kan herstellen. Systemen zijn er om
mensen te ondersteunen in plaats van wat nu vaak gebeurt, mensen die systemen ondersteunen!
Op het programma stond ook een bezoek aan de Wenumse waterradmolen onder leiding van Gerrit
Goedhart, een echte molenaar. Hij liet de deelnemers kennismaken met deze eeuwenoude molen en
legde de geschiedenis ervan uit: naast graanmolen is er ook koper geslagen en heeft zij dienst gedaan
als kaasmakerij. Op dit moment is het waterrad verbonden met een zaag die dikke stammen tot
planken zaagt.
Daarnaast was er een lezing door Michael Boddeke over duurzaamheid op regionaal niveau.’De A’ is
een duurzame-energiecoöperatie, die energie uit de buurt opwekt. Inmiddels staat het aantal leden
op 301. De organisatie heeft geen winstoogmerk. De eventueel gemaakte winst wordt geïnvesteerd
in duurzame projecten in Apeldoorn zoals zonnepanelen op basisscholen, gecombineerd met een
lespakket hierover.
Om de deelnemers actief te laten worden, waren er ook verschillende workshops die gevolgd konden
worden. En was er in de avond weer een interactieve markt, met dit keer onder andere een
interessant onderzoek over het gedrag van mieren, een heuse mierenboerderij.
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Op de derde en laatste dag volgde een interessante lezing van Manon Ruijters over Ecologie van het
leren en werd een praktijkcasus bij de kop gepakt door middel van een mobiele telefoon door Roel
van Raaij. Vervolgens was er buiten een circuit uitgezet met 3 activiteiten: natuurspelen door Krist
Tack, vuur maken door Anna Regina de Jong, natuurbeleving voor het jonge kind door Herman de
Jongh.
Elke dag werd er een column uitgesproken door de jongeren (zie verder in het uitgebreide verslag).
Dit was de eerste Benelux-conferentie in het kader van het thema ‘educatie voor een transitie naar
een circulaire economie’. In 2014 volgt er één in Vlaanderen en in 2015 in Luxemburg. Symbolisch
gezien hebben de drie Benelux-conferenties respectievelijk een hoofd, een hart en handen.
Afgelopen dagen stonden voornamelijk in het teken van kennis delen, dus het hoofd.
Als de conferentie volgend jaar in Gent plaatsvindt hoopt men dan ook dat er nieuwe ontwikkelingen
gaande zijn. Bijvoorbeeld een verbeterde samenwerking door middel van platforms. Met platforms
hoopt de organisatie ook meer jongeren te bereiken. Zo hopen zij dan ook in Gent meer jongeren te
kunnen verwelkomen. Daarnaast hoopt men in 2015 iets tastbaars te hebben bereikt waar men trots
op kan zijn.
De Benelux-conferentie 2013 was een groot succes, en men kijkt dan ook met een glimlach uit naar
de volgende in 2014.
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MAANDAG 21 OKTOBER
DAGTHEMA > CIRCULAIRE ECONOMIE. WAAR HEBBEN WE HET OVER?

Ontvangst en kennismakingsspel Bionic
Bij binnenkomst kregen de deelnemers een conferentiemap en één van de kaartjes uit het
Ravenburgers’ spel Bionic. Met als subtitel ‘voorbeelden uit de natuur’ is het spel een soort Memory
waarbij kaartjes twee aan twee bij elkaar horen. Elk setje van 2 bestaat uit een natuurvoorbeeld en
een praktische vertaling daarvan naar een product dat wij uit onze dagelijkse praktijk kennen.
Voorbeelden daarvan zijn: libel en helikopter, kleefkruid en klittenband. Deelnemers konden bij de
inlooplunch hun ‘partner’ zoeken en daarmee contact leggen. Samen konden ze ook op zoek gaan
naar andere combinaties.

I.
1.1.

Opening conferentie
René Munsters, directeur Veldwerk Nederland, gastheer van de conferentie

René vertelt kort wat over het Woldhuis en wat de stichting Veldwerk Nederland te bieden heeft.
Het Woldhuis is een natuureducatief verblijfscentrum. Voor natuurwerkweken, 3-daagse
veldstudiecursussen, teamtrainingen e.d. kan men begeleid en geheel verzorgd op Het Woldhuis
terecht. Dat geldt ook voor een- of meerdaagse conferenties. De missie van Veldwerk Nederland is
‘mensen verbinden met natuur’. De universele kringlopen van stoffen en de natuur en de invloed van
de mens daarop vormt daarom vaak het centrale thema van de activiteiten. Daarbij komen ze niet
zelden leerkrachten tegen die zelf nog nooit met de klas in het bos zijn geweest.
Als de planning het toelaat, kunnen ook externe partijen van het Woldhuis gebruik maken omdat de
accommodatie ook geëxploiteerd moet worden. In besloten kring kunnen daarom vrienden,
verenigingen of families reünies of feesten plannen. In deze tijd van crisis is het niet mogelijk dat
alleen uit NME-activiteiten te realiseren. René is daarom ook zeer content dat de Beneluxconferentie dit jaar in Apeldoorn is neergestreken. Thijs, de kok van het Woldhuis, zal ook deze
conferentie zijn beste beentje voorzetten.
Veldwerk Nederland zet niet ‘zomaar’ in op natuur- en milieubewustzijn. De eigen overtuiging is
ondersteund door een wetenschappelijk onderzoek in 2009 - waarbij ruim 1000 deelnemers
betrokken waren – waarbij significant is aangetoond dat veldwerk, NME of EDO bijdraagt aan de
ontwikkeling van een positieve houding t.o.v. de natuur.
Tenslotte de rode draad van de conferentie: het aanreiken van competenties voor educatoren die
hen in staat stellen aan de slag te gaan rondom het thema circulaire economie. Wat moet je
daarvoor kennen en kunnen? Hoe geven we dit educatief vorm? Gezien de actualiteit heeft de
werkgroep van de Benelux de rol van NME/EDO in de (noodzakelijke) transitie naar een circulaire
economie als 3-jaren thema gekozen. Daar zal ons werkveld op moeten anticiperen. Een inhoudelijk
uitdagend programma ligt voor ons. Aan ons allen om daar een vruchtbare bijeenkomst van te
maken.
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1.2.

Jan van Laarhoven, Secretaris-Generaal van de Benelux

Het nut van de Benelux wordt nogal eens als vraag gesteld. Daarmee wordt de historische en huidige
rol van de Benelux onderschat. De Benelux was eigenlijk de voorloper van de Europese Unie. Het
verdrag van Schengen is in de Benelux ontstaan. De enige energiesamenwerking die werkt, is die in
onze regio; de Benelux verzorgt hiervoor het secretariaat. Enkele voorbeelden passeren de revue. Er
is veel aandacht voor luchtkwaliteit en biodiversiteit. Heel belangrijk daarbij is de duidelijke relatie
die is aangetoond tussen kanker en luchtkwaliteit. Eén van de vele doelstellingen is het
energieneutraal maken van 20.000 woningen. De Benelux werkt momenteel veel samen,
bijvoorbeeld met Nordrhein-Westfalen. Eigenlijk is dat geen wonder natuurlijk. Er is meer economie
tussen Duitsland en de Benelux-landen dan tussen Duitsland, VS, China en Brazilië samen!
Uitdagingen voor de komende jaren zijn ondermeer klimaatverandering, vergrijzing, arbeidsmarkt en
vervoer (havens). Veel van die uitdagingen zijn grensoverschrijdend. Ook daarom ben je aangewezen
op samenwerking met buurlanden. Zeeland en West-Vlaanderen hebben een grensoverschrijdend
ecologisch gebied waar ze samenwerken.
Het Gemeenschappelijk meerjarenprogramma van de Benelux-samenwerking met nieuwe
instrumenten voor gezamenlijke resultaten loopt van 2013-2016. Relevante thema’s zijn: energie,
leefmilieu, ruimte, mobiliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en fraudebestrijding. De Benelux heeft
een neutrale opstelling en een grote kennis van zaken opgebouwd. Naast het ontwikkelen van een
visie is het van belang om stappen te formuleren om die visie te bereiken (aanbevelingen voor het
beleid van de nationale regeringen).
Duurzame ontwikkeling en circulaire economie
-

VN top Rio=centraal duurzame ontwikkeling. Nu van belang de toekomst uit te tekenen,
want de grondstoffen raken op. Toekomstige generaties worden bedreigd, in sociaalecologisch opzicht. Het gaat om het welzijn van allen. Duurzaam consumeren is nodig.

-

Circulaire economie en leren voor duurzame ontwikkeling (NME/EDO). Hoofddoelen zijn het
verkennen van het thema en schetsen van het beleid. Het gaat om het geven van een
(goede) vertaling van circulaire economie naar allerhande doelgroepen. Niet alleen om uit te
leggen waarom het belangrijk is maar ook dat het uiteindelijk geen persoonlijke keuze maar
een gezamenlijke verantwoordelijk is.

-

Aanleren van competenties die nodig zijn om dit te bereiken, moeten dan gedefinieerd
worden in aanbevelingen voor het beleid.

-

Groene economie is een nieuw concept. De EU heeft in 2012 een waarnemingscentrum voor
groene economie opgericht. Naar een koolstofarme economie in de grensgebieden. Ook
gronden van Acelor-metal worden gesaneerd dankzij tussenkomst van Benelux.

Van Laarhoven doet het niet graag maar geeft aan dat ook het functioneren van de Benelux
onderhevig is aan de beschikbaarheid van middelen. Maar zowel in de Benelux als de gehele EU staat
‘Groene Economie’ hoog op de agenda.

Verslag Benelux-conferentie 2013 Circulaire economie

Pagina 15 van 74

Hoewel het voor ingewijden niet snel genoeg – en voor sommigen, niet de minsten, zelfs te langzaam
– gaat, heeft het in Europa op hoog niveau de aandacht. Kijkend naar de internationale aandacht en
besluitvorming op het gebied van klimaat en biodiversiteit moet het ook hoog op de agenda blijven.
Het gaat wel om de hele planeet.
Met het uitspreken van de wens dat de bijeenkomst – zeker op termijn – zijn vruchten gaat
afwerpen, is de conferentie hiermee officieel geopend.

1.3.

Dagvoorzitter

Theo van Bruggen is de dagvoorzitter van nagenoeg de gehele conferentie. Hij is programmamanager
van het ‘Kennisprogramma DuurzaamDoor’2, te betitelen als het Nederlandse nationale programma
voor NME/Leren voor Duurzame Ontwikkeling. DuurzaamDoor geeft invulling aan het beleid van
gezamenlijke overheden. Daarbij wordt er ook naar gestreefd de interactie met technologische
innovatie te verbeteren. Daar zullen we met diverse inleiders zeer uitgebreid op terugkomen.
DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat als doel heeft om de ontwikkeling naar een groene,
duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en
voedsel. DuurzaamDoor zet kennis, vaardigheden en methodieken (sociaal instrumentarium) in, die
betrokkenheid en bewustwording vergroten en die samenwerking en leren van elkaar bevorderen. In
DuurzaamDoor werken ‘de vijf O’s' met elkaar samen: overheden, ondernemers, onderwijs,
onderzoek, en (burger-)organisaties.
Vanuit het Rijksbeleid geeft het programma invulling aan kabinetsbeleid op gebieden als ‘Groene
Groei’ (=een kader voor het beleid van duurzame ontwikkeling), de Duurzaamheids Agenda en
allerlei duurzaamheids thema’s als natuurbeleid, afvalbeleid, duurzaam bouwen, leefbare wijken,
water- en klimaatbeleid etc. Tevens geeft dit programma invulling aan de relatie met ‘de energieke
samenleving’. Daarin wordt intensief met bedrijfsleven en kennisinstellingen samengewerkt.
Achter ons liggende studies over effecten van NME, inhoudelijk relevante thema’s als energie en
mobiliteit, de signalen over schaarste aan grondstoffen, de tijdbommen biodiversiteit en klimaat. Dit
zijn allemaal signalen waar NME/LVDO in haar educatie iets mee kan, mee moet. Vandaar ook deze
conferentie met als rode draad ‘competenties voor educatoren’.
Waar moet het leerproces over gaan? Van de natuur kun je veel leren, hoe geef je dit vorm?
Dit alles vanuit het kader circulaire economie, vooralsnog voor deze conferentie de richting waar het
in rap tempo heen moet. Vandaag zullen we vooral luisteren naar een aantal visies en praktijken
waarmee we onze inzichten hierop kunnen verrijken. De vertaalslag naar de eigen praktijk zal met
name morgen aan de orde komen.

2

Programma Kennis Door is te downloaden op: www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/brochures/2013/06/26/kennisprogramma-duurzaam-door.html.
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II.

Visies op transitie naar circulaire economie vanuit 3 standpunten: bedrijfsleven,
politiek, lokaal beleid (stip aan de horizon), wetenschap en onderzoek

2.1.

Bedrijfsleven: Thomas Rau, duurzaam architect (http://www.rau.eu/)

Thomas Rau ontwierp al langer duurzame gebouwen maar tegenwoordig ontwerpt hij ook
energieleverende gebouwen. Volgens hem moeten we dringend het woord ‘duurzaamheid’
afschaffen. Duurzaamheid is een kenmerk en vertelt niets over de kwaliteit. Corruptie is duurzaam en
kanker ook. Zo’n duurzaamheid wil je niet. Vergeet eigendom, alleen de prestatie geldt. Iedereen
moet vooral bij zichzelf beginnen …… Kijk eerst eens naar een foto van onze planeet.
“Eigenlijk staat deze afbeelding
centraal. Dit is wat er is. Daar
hebben de Romeinen en de
Grieken geleefd, daar leven u en ik.
En daar moeten we het mee doen.
Er komt niks bij.”
Het gaat in ons handelen over ‘waarom we het doen’. Wat zijn de doelen? We hebben steeds vaker
middelen tot doelen verklaard maar middelen zijn ondergeschikt aan de doelen. Wat haalbaar is
moet ondergeschikt worden aan wat noodzakelijk is!
Wat zijn precies de doelen? In augustus 2013 – hoe recent kan je het hebben – verscheen het SER
Energieakkoord voor duurzame groei. Daarin staan economische doelen beschreven (zoveel
procenten meer of minder in 20xx) maar met geen enkele regel is omschreven waarvoor we het
doen!
Zie http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2013/energieakkoord-duurzame-groei.aspx
Ons (aller) geld moet niet meer uit de lengte of de breedte maar uit de hoogte komen. Niet nog een
rondje met de groene fiets om de kerk, we moeten naar nieuwe businessmodellen. We moeten meer
en meer nadenken over nieuwe businessmodellen die niet schadelijk zijn voor de maatschappij en
dus minder kosten.
Wie zijn doel niet weet, kent zijn weg niet.
Een visie hebben lijkt bijna een handicap. Hoe gaan we verder als niemand het meer weet. Laat ons
eerst vaststellen: “Waar willen we met onze planeet, onze economie naar toe”? En als we dat weten
dan (pas) de middelen vastleggen. Ik ben enkel geïnteresseerd in ‘waarom’. Wij zijn gast op deze
planeet en niet de gastheer. We zouden onze economie moeten ecologiseren maar we
economiseren de ecologie en verdienen zo geld. We kapitaliseren iets dat niet van ons is! We
privatiseren maatschappelijk kapitaal, we privatiseren ecologie. We schuiven (daarmee) de risico’s
ook constant door.
Het duurzaamheidsvraagstuk is een vraagstuk over ons “zijn’. We staan aan de vooravond van een
“zijnsrevolutie” en die gaat over waarden en normen. We moeten onze economie ecologiseren.
Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is het in balans?
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We moeten moderne boeren worden: alleen oogsten wat we zaaien. Maar wat moeten we zaaien
en hoe? Het gaat om keuzes. Enkele voorbeelden:
-

1899: de 1e Porsche was een elektrische auto! Maar hij komt er pas echt als de lobby bediend
wordt. De politiek maakt de politiek niet, dat doet de lobby! In onze economie zijn de voordelen
zelden voor wie handelt maar voor de lobby. Daarbij is BTW-vrij niet interessant voor de
overheid. Maar let op: 7 miljard mensen worden per nacht gratis BTW-vrij opgeladen door slaap!

-

Geld te weinig? De Rabobank heeft een grotere omzet dan het totale BNP van Nederland.

-

Zutphen wil energieneutraal worden. Dit betekent: in Zutphen wil men zo min mogelijk energie
verbruiken en de energie die nodig is zoveel mogelijk duurzaam en binnen de gemeentegrenzen
opwekken. In een beleidsplan is beschreven hoe Zutphen energieneutraal wil worden:
http://www.zutphen.nl/Inwoners/Natuur_milieu_water/Zutphen_energieneutraal/Beleidsplan_Z
utphen_energieneutraal

-

Energiestroom volgt mensenstroom. CO2 is een teken van leven.

-

251.000 kilowatturen in energie positief kantoorgebouw Woopa te Lyon (2012)

-

In Zwitserland krijg je enkel een bouwvergunning als je klimaat-, CO2- of energieneutraal bouwt.

Daar moeten we naar toe en het kan.
Bouwprojecten Rau; voorbeelden die aantonen dat het kan:
-

De Triodosbank in Zeist heeft veel glas. Hoe meer glas des te beter. Hoezo vooraf een maximum
stellen van 30% glas? Je ziet het vaak. Quatsch, want de meeste elektriciteit is voor verlichting.

-

Voor CBW-Mitex (sinds mei 2013: Inretail) ontwikkelt Architectenbureau Rau een duurzaam
nieuw hoofdkantoor van 2.100 m2. De doelstelling is een gegarandeerd energieneutraal kantoor.
Rau past waar mogelijk duurzame C2C-gecertificeerde bouwproducten en C2C-materiaal
(interieur en inrichting) toe die recyclebaar en makkelijk demonteerbaar zijn. Er wordt zo veel
mogelijk gebruik gemaakt van daglicht, aangevuld met slimme regelingen voor kunstlicht.

-

Alliander Duiven: VolkerWessels Vastgoed bouwt o.l.v. Rau voor de 1200 medewerkers een
bijzonder nieuw onderkomen. Pijlers van dit bijzondere project zijn innovatie en duurzaamheid.

-

Eerste CO2-neutrale kantoorgebouw in WWF Zeist 2006. Weggespoeld drinkwater in de leidingen
koelt eerst het gebouw en wordt dan gebruikt om het toilet door te spoelen en de handen te
wassen. Dit is BTW-vrij. Niemand kan er iets aan veranderen. De benefit is voor de veroorzaker.

-

Energie ‘smart grid’ (‘slimme’ afstemming van vraag en aanbod van energie). Het Christiaan
Huygens College te Eindhoven is voorzien van een energiedak, dat in samenwerking met Solar
Tech Volantis en de TU Eindhoven is ontwikkeld.
Door de twee zongevoelige lagen kan op de dezelfde dakoppervlakte warmte-energie en
elektriciteit opgewekt worden. Op zonnige dagen produceert het gebouw meer energie dan het
nodig heeft.
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Dit overschot aan warmte energie wordt via een lokale smart grid met de sporthal en een
toekomstige woonwijk gedeeld. Als alle onderdelen van de smart grid klaar zijn, zal de
gezamenlijke jaarlijkse besparing in energiekosten 130.000 euro bedragen.
We hebben steeds grotere behoeften en er komen steeds meer mensen. Maar op onze planeet komt
niks meer bij. Alles wat fysiek is, is eindig. Onbeperkte groei is onmogelijk. We moeten ons anders
organiseren, anders is het echt over en uit.
Lineaire economie
Onze lineaire economie creëert afval:
raw materials production product use waste
De Life Cycle van een Product (LCP) is niet meer relevant, omdat de innovatie de LCP al lang voor de
eindstreep van het product inhaalt. Alles wat nieuw is, is nu nog net niet stuk! Dit is ‘from Cradle to
Grave’, van de wieg rechtstreeks naar het graf.
Wat doet een recyclebedrijf nu? Ook bij hen gaat het om maximale bedrijfswinst. Deze
winstmaximalisatie gaat ten koste van grondstoffen. En als het economisch niet interessant is gaan
we verbranden. Verbranden heet dan ‘netjes’ thermisch recyclen. Maar het is niet ‘netjes’, een
afvalverbrander is een grondstofcrematorium! Voor recyclebedrijven zou moeten (gaan) gelden:
“afval bestaat niet, afval is ‘voedsel’, we gaan altijd 100% recyclen”.
De nieuwe Shell’s zijn recyclage bedrijven!
Cradle to cradle is een kwaliteitsomschrijving van een product, maar is geen economisch systeem.
Wat heeft de klant aan een cradle-to-cradle product?
Turntoo-model
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Het Turn2model is gebaseerd op het faciliteren van grondstoffen tussen producent en consument.
Bedenk spelregels zodat iedereen daar voordelen van ondervindt.
Regel 1: vergeet eigendom, focus op prestatie.
De 21e eeuw wordt de eeuw van de immateriële, spirituele luxe. We willen toegang hebben tot
performance, diensten, gebruiksgenot………
“Een televisie is een gifbom, iedereen is verantwoordelijk voor het periodieke systeem in de tv. Nog
nooit heeft iemand een i-pad gekocht. Je koopt een conglomeraat van grondstoffen. Wij betalen de
elektriciteit voor Apple, omdat een Apple niet op zichzelf werkt. Er moet stroom in en de kosten
daarvan horen eigenlijk bij de producent. De voorziening van stroom hoort bij de producent. Van
consumptie (kopen van producten) moeten we naar toegang tot performance (diensten).
Men koopt straks geen lamp meer maar licht. Nieuw? Welnee, al in Genesis 1:3 zei God: “Er zij licht”,
en niet “Er zijn lampen” ……….... Je koopt straks geen wasmachine meer maar wasbeurten. Net als
een vliegreis waar je betaalt voor de reis en niet apart de kerosine hoeft af te rekenen.
Regel 2: eigendom moet eigenslim worden.
“From consumption to performance”. Ieder product wordt zo gemaakt dat we na gebruik
grondstoffen (terug) deponeren. Die moeten beschikbaar blijven. De producent kan die grondstoffen
er terug uithalen, die benefit is voor hem. Bijv. een I-phone 4 teruggeven en omruilen voor een Iphone 5. We nemen diensten af i.p.v. dat we bezittingen aanleggen. Het eigenaarschap gaat naar de
producent.
Wat is nu eigenlijk afval? Afval is niets anders dan een product dat zijn identiteit kwijt is. Een
grondstof zonder identiteit verliest haar rechten. Elke grondstof moet eigenlijk een soort paspoort
krijgen, zodat het geen anoniem afval wordt.
Een lamp heeft stroom nodig om licht te geven. Dat is bij de afname van diensten niet mijn probleem
meer maar wel dat van Phillips. De fabrikant moet verantwoordelijk zijn/worden voor de werking van
haar producten.
Regel 3: iedereen moet met zichzelf beginnen: we moeten anders consumeren i.p.v.
consuminderen.
Op dit moment zit in het verdienmodel van producten dat ze stuk gaan. We moeten daarom het
perspectief veranderen, niet de wereld. Daarvoor hebben we vrijheid nodig. En die vrijheid wordt
elke nacht gratis opgeladen bij 7 miljard mensen.
Start changing your perspective!

2.2.

Politiek: Eric Smaling SP Tweede Kamer, tevens hoogleraar duurzame landbouw

Eenderde van het geproduceerde voedsel wordt niet opgegeten: opslagcapaciteit te klein, wij gooien
heel veel weg. Niet alleen thuis maar bijv. ook in het vliegtuig en in het restaurant. Het soja-areaal is
de laatste 20 jaar geëxplodeerd, maar wordt vooral in beslag genomen vooral veevoer.
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We voldoen in Nederlands zelf niet aan de nitraatnormen van Europa. Toch liggen oplossingen voor
het oprapen: mest laten vergisten, vooral anaëroob, gemengd met maïs zodat de omzetting rapper
gebeurt. Het methaangas is weer bruikbaar en de nitraten ‘verdwijnen’ zo niet in het grondwater of
spoelen weg naar zee (waar het zo verdund wordt dat je ze nauwelijks meer kunt terugwinnen).
Onduurzaam gedrag wordt vaak door het tempo van innovatie veroorzaakt/versterkt. I-pad 4  Ipad 5, al door Thomas Rau aangehaald, we kunnen niet wachten!
Gesloten systeem
Onze aardbol is in principe een gesloten systeem, een kringloop. Daarbij zijn grondstoffen eindig. Een
van de eerste elementen die daarbij tegen de grenzen aanloopt maar volledig onmisbaar is, is fosfor.
’s Werelds grootste reserves zitten in Marokko en China (>70%) maar we verspillen het en spoelen
het door ons sanitair via de waterzuivering naar de onmetelijke zee. Fosfor maakt deel uit van ons
DNA, we kunnen niet zonder, het kan niet vervangen worden. Het mag dus niet verspild worden. We
moeten het (tijdig) terugwinnen.
Afgelopen september (2013) heeft de Nederlandse minister van Economische Zaken (de heer Henk
Kamp) nog uitgebreid gereageerd op vragen uit de Tweede Kamer naar de grondstoffenvoorziening
(voor landbouw, industrie). Daarbij erkent hij de ‘ernst’ maar verwijst ook naar de uitgangspunten in
de grondstoffennotitie (nr. 32852 d.d. 15 juli 2011) waarin staat dat de voorziening primair de
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven is en dat, waar mogelijk, de overheid ondersteunt! Veel
bedrijfsleven laat zich niet snel betrappen op eerste prioriteiten op duurzaamheidsgebied. Groei- en
winstcijfers laten dit niet altijd toe……….
Overheid
Waar ligt de rol van overheid? Alleen de overheid? We trekken natuurlijk in principe graag samen op.
EU, nationaal, provincie, gemeente, ja natuurlijk, maar dan samen met bedrijfsleven, burgerlijke en
maatschappelijke organisaties, onderwijs & onderzoek, voorlichting & educatie. Samen naar een biobased economie, een circulaire economie, naar duurzaam gebouwde, CO2-neutrale gebouwen en
omgevingen. “Sustainability is in the eye of the Be-holder” (= de kijker, toeschouwer). Nodig is een
stevig, groen innovatiebeleid. Willen vergroenen en willen concurreren. Lastig? Nederland is per slot
van rekening een transitieland! Ja, het zou beide moeten kunnen maar niet gebaseerd op
doorlopende groeimodellen. Zolang men naar de gunst van de keizer ook nog de groeieconomie
predikt, is consensus – daar moet je toch naar toe - nog ver weg.
Het voorbeeld van de grondstoffenvoorziening geeft aan dat (een deel van) de Tweede Kamer de
vinger aan de pols houdt als het gaat om de eindigheid van grondstoffen. Het gaat wellicht (te) traag
maar er wordt wel degelijk gewerkt aan nieuwe perspectieven, wet- en regelgeving, innovaties, een
slimme inzet van marktprikkels en fiscale maatregelen (bijv. met de zgn. Tobintaks, het tegengaan
van speculatieve flitskapitalen – waarbij alleen maar geld wordt rondgepompt).
Met het rapport Vergroenen & Verdienen – subtitel ‘Op zoek naar kansen voor de Nederlandse
economie’ – van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), www.pbl.nl/publicaties/vergroenenen-verdienen, wordt de toon gezet. In onze democratie zijn er echter veel stemmen waar naar
geluisterd wordt/moet worden. Ja, het gaat (te) traag maar aan de bouwstenen wordt gewerkt.
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De directeur van het PBL, Maarten Hajer3 - tevens hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit
van Amsterdam – is verantwoordelijk voor de strategische advisering van Kabinet en Kamer en het
maken van wetenschappelijke assessments en optiedocumenten voor vraagstukken op het brede
gebied van de leefomgeving (milieu, natuur, ruimte, water, mobiliteit).
Maar we moeten eerlijk zijn. Er wordt (nog) niet doorgepakt, er is (nog) geen overkoepelende groene
begroting, deels door verzuiling ministeries.
Wie stuurt? Programma Groene economische groei? Green deals?
Bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden lopen soms tegen knelpunten aan als ze een
duurzaam initiatief willen realiseren. De Rijksoverheid kan helpen om deze barrières te doorbreken
door een Green Deal met ze aan te gaan. Dit beslaat 8 domeinen: energie, biobased economy,
klimaat, afval, bouw, voedsel, mobiliteit en water. Zie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
Wat is nodig?
-

Zoektocht naar pre-2008; reflex dat de consumptieve bestedingen weer op peil moeten
komen.

-

Blind vertrouwen in het BNP als dé indicator moet uitgeschakeld worden.

-

Overheid moet het goede voorbeeld (gaan) geven. Mankeert op bijv. inkoopbeleid,
duurzaamheid, energiebewustzijn e.d. nogal wat aan.

-

“Bezitten” moet veranderen naar “beleven”. We hebben moeite deze mentale omslag te
maken.

-

Onderwijs is nog te weinig ingericht op de op komst zijnde schaarste van grondstoffen.

-

We moeten kinderen wegwijs maken in het leven. Hen weer leren waar hun voedsel
vandaan komt. Hoe het er werkelijk voor staat.

-

De economische wetenschap moet afstappen van de ‘geldeenzijdigheid’. Het gaat direct of
indirect altijd over geld. De wants moeten weer de needs worden (Keynes, Skidelski). We
moeten het idee van Keynes! (econoom, 1883 – 1946) maar weer eens oppakken: Prosperity
without growth. Allemaal 25 uur per week werken en de rest tuinieren!

3

Als wetenschapper publiceerde Hajer vele boeken en artikelen. Zijn bekendste boekpublicaties zijn
The Politics of Environmental Discourse (Oxford, 1995); Living with Nature (Oxford, 1999); Op zoek
naar nieuw publiek domein (Rotterdam, 2001); Deliberative Policy Analysis – Understanding
Governance in the Network Society (Cambridge, 2003) en Authoritative Governance: Policy Making in
the Age of Mediatization (2009, Oxford University Press).
Hajer is tevens lid van het UNEP Resource Panel dat zich bezighoudt met strategische vragen rond de
uitputting van hulpbronnen, loskoppeling van economie en milieubelasting en ‘resource efficiency’.
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Eric verwijst naar een aantal z.i. relevante boeken:
1.

De economie van goed en kwaad (Sedlacek, ooit rechterhand van Václav Havel, schrijver en
president van Tsjecho Slowakije): http://www.tomassedlacek.cz/en/books
’Een economie vertelt ons veel over zichzelf wanneer ze haar zwakke kant laat zien, niet
wanneer ze op haar sterkst is. Wij kunnen haar veel beter leren kennen wanneer ze zwak en
nederig is, dan wanneer ze overloopt van trots en niets dan minachting heeft voor alles
behalve zichzelf. Kracht verhult vaak de essentie van dingen, terwijl zwakte die aan het licht
brengt. Sedlacek bepleit niets minder dan een 'humanomie', een beschouwing van het lot
van de mens in deze wereld van schaarste waarin ook de verhalen van de mens en zijn
filosofieën worden betrokken. Economen hebben zichzelf verlamd door hun gebrek aan
academische breedte en hun 'wetenschappelijke' minachting voor het menselijke woord.
Sedlacek dringt door tot de ziel van de economie.’ Zie ook:
tegenlicht.vpro.nl/talksinhoud/tomas-sedlacek.html

2. How much is enough? The Love of Money and the Case for the Good (Skidelski’s).
www.skidelskyr.com/books/. Boek van Robert en Edward Skidelski. Ook in het Nederlands
vertaald. Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven.
www.bol.com/nl/p/hoeveel-is-genoeg/9200000010167634/
3. Prosperity without growth (Tim Jackson): business as usual is not an option. Boek over
limieten vastleggen, economische en sociale modellen: http://www.ipu.org/splze/unga13/prosperity.pdf
Opiniërend
Heel recent (oktober 2013) verscheen een artikel van Erik Smaling en Jasper van Dijk in Vice Versa,
vakblad voor ontwikkelingssamenwerking, als reactie op een artikel in het Nederlandse dagblad
Trouw met de titel ‘Afrika heeft grote agrobedrijven nodig’. Hierin stelt Rabobankanalist Justin
Sherrard dat wereldwijde agrobedrijven zoals Mars en Unilever het continent een stoot in de goede
richting kunnen geven door zich te committeren op de lange termijn. De gedachte is dat de bedrijven
toegang tot technologie met zich meebrengen, goed opgeleide mensen en kennis hebben van
bewerking, opslag en distributie. Jasper van Dijk en Eric Smaling, parlementariërs van de SP, hebben
hun twijfels of grote multinationals wel zo goed zijn voor Afrika.
Zie: www.viceversaonline.nl/2013/10/afrika-moet-zelf-voor-zijn-voedsel-zorgen/

2.3.

Onderzoek: Circulaire economie, leren van de natuur, Gijsbert Korevaar, TU Delft

In een reeks van sprekers die vanuit verschillende perspectieven naar het concept 'circulaire
economie' kijken, werpt Gijs Korevaar vanuit een technologische benadering een blik vooruit. In dat
kader is hij werkzaam als universitair docent en onderzoeker bij Industrial Technology (TU Delft) en
verbonden aan het Master of Science programma Industrial Ecology (Leiden).
Vragen vooraf waren: Hoe zijn onderzoekers bezig met de materie? Welke invalshoeken zijn daarbij
gekozen? Is het een technologische uitdaging? En waar zit dan toepassingsgerichtheid? Of is het juist
ook een sociale duurzaamheid? Hoe komen aspecten als ethiek, mondiale verdelingsvraagstukken
aan de orde?
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Of is het uiteindelijk toch een economisch vraagstuk? Welke rol speelt design? Is circulaire economie
een ontwerpopgave à la Cradle to Cradle? Hoe om te gaan met complexiteit? Waar komt een
interdisciplinaire aanpak of een transdisciplinaire aanpak om de hoek? Kortom, de context vanuit het
perspectief van wetenschap en onderzoek.
We kennen onze klassiekers zoals:
-

1962 Rachel Carson; Silent Spring

-

1972 Club van Rome; Limits to Growth

-

1987 Brundtland Commission: Our Common Future

-

1992 Rio de Janeiro, UNCED, Agenda 21

-

1994 John Elkington (PPP) Cannibal with forks (the triple) bottom line of 21st century business

-

2002 Johannesburg Declaration; betreft allerlei items van unsustainability:
o
o
o
o
o
o

Clean water and food security (drinkwater en voedselveiligheid)
Depletion of scarce resources (uitputting van grondstoffen)
Biodiversity loss/reduction (verlies aan biodiversiteit)
Deterioration of ecosystems (vernietiging van ecosystemen)
Climate change (klimaatverandering)
Growing inequity (tweedeling, groeiende ongelijkheid)

-

2006 Ellen MacArthur Foundation  rethink the future; stichting voor circulaire economie,
zie: www.ellenmacarthurfoundation.org/

-

2007 Richard Louv; Het laatste kind in het bos

Energieconsumptie
Tendens: hoe rijker we worden des te meer energie we (gaan) gebruiken. VS is (gemiddeld) koploper
qua verdieners en verbruiken 10 KW per persoon per dag. In Europa verbruiken we ongeveer 3 tot 4
KW per persoon per dag. Maar ook: als er meer mensen komen, wordt er meer olie gebruikt.
Er is dus een lineair verband als we met meer mensen zijn – maar ook als we rijker worden- dan
verbruiken we meer energie. Dit veroorzaakt ontzettend veel milieueffecten. Het heeft invloed op
gletsjers, oceaan, atmosfeer ………
Lineair versus circulair
Lineair model: Grondstof –> product –> gebruik –> afval -> milieu (effecten)
De afvalberg is op veel manieren te beperken. Re-use (hergebruik) en re-manufacture (herstel,
revisie). Afval kun je ook terugbrengen naar grondstoffen = upcycling (papier recycleren tot nieuw
kwalitatief papier).
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Dat doen we als het (in economisch opzicht!) nog zinvol is en zo niet dan gaan we over tot
downcycling (bijv. papier verbranden en energie gebruiken). Daarbij vernietig je ook grondstoffen.
Circulaire economie streeft er naar alles terug te laten keren. Groot pleitbezorger is Ellen MacArthur:
‘The Ellen MacArthur Foundation works to inspire a generation to re-think, re-design and build a
positive future’. Als solozeilster over de grote oceanen ontdekte ze de nadelen van de verspillende
en vervuilende welvaartsstaten.
Ze besloot zonder doemdenken aan oplossingen te willen werken. Op de site van de Foundation
staan kernachtige filmpjes over circulaire economie:
www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/circular-economy.
Eric Smaling had het al over een grondstoffennotitie. En terecht. We komen op een moment waarop
we niet genoeg grondstoffen hebben om te ‘blijven maken’ wat nodig is. Niet verstandig om te
wachten tot het zover is. Dat geldt (natuurlijk, helaas) niet alleen voor fosfaat. Ook kopervoorraden
zijn bij lange na niet voldoende om het huidige gebruik te continueren. Er zal dus fundamenteel iets
moeten veranderen. We moeten kijken naar de impact van al ons handelen op het milieu.
Een van de eerste pogingen om de rol van bepalende factoren op het milieu te bepalen is deze IPATvergelijking.
IPAT Equation: environmental impact (I) = population (P) x affluence (A) x technology (T)
Deze formule beschrijft het totaal van bijdragen van bevolking (P), de welvaart (A) en technologie (T)
op de totale impact voor het milieu (I). De milieu-impact (I) kan worden uitgedrukt in termen van
uitputting van grondstoffen of ophoping van afval. Bevolking (P) verwijst naar de aantallen mensen,
welvaart (A) naar het niveau van consumptie (en de beschikbaarheid van goederen) door die
bevolking en technologie (T) naar de beschikbaarheid van processen, technieken die kunnen worden
ingezet om grondstoffen/middelen te verkrijgen die omgezet kunnen worden om bruikbare
goederen/producten (incl. verspilling van grondstoffen) te produceren.
De formule werd oorspronkelijk gebruikt om de bijdrage van een groeiende wereldbevolking op het
milieu te benadrukken, in een tijd dat de wereldbevolking ruwweg de helft was van wat die nu is! De
formule wordt nog steeds gebruikt in relatie tot bevolkingsbeleid.
Milieu-effect
Total impact= impact/kg x m (kg/utility) x U (utility/capita) x P (capita)
Je kunt ook de stekker uittrekken maar als we het goed doen hebben we hebben geen stand-still
nodig. Er moet in alles groei en dynamiek zitten, maar het moet met minder milieu-effect. De milieuimpact groeit echter sneller dan de economische groei. Dit zal (en kan) bijgestuurd moeten worden
door de grondstoffen beter te beheren (eco-efficiënt).
Nu is er een vast verband tussen economische groei en milieu-effect. We willen of moeten naar een
eco-effectieve situatie waarbij economische groei en milieu effect niet lineair aan elkaar verbonden
zijn maar, beter nog, ontkoppeld worden.
Index = 100 x

economische groei (huidige situatie)
milieu-effect ( CO2 uitstoot)

= lineaire groei
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Voorbeeld
Kun je een auto bedenken die dezelfde functie(s) heeft met minder of ander materiaal en die minder
belastend is? Daarbij moeten we niet onmiddellijk kijken naar het aantal kg wat je nodig hebt. Het
gaat om de impact van de grondstof. Een lichter product kan best een groter milieu-effect geven!
Waar moet het naar toe?
We moeten mensen op een andere manier laten omgaan met producten. Andere vervangende
materialen, milieustudies etc. moeten leiden tot een cultuur- en structuurverandering.
Dat kan door allerlei nieuwe benaderingen (als biomimicry, C2C) en ontwerpen:
-

Efficiënt gebruik van materialen, recycling

-

Multifunctionaliteit (andere benutting van producten)

-

Transmaterialisatie (ander materiaal)

-

Dematerialisatie (minder massa per functie en per definitie duurzaam)

-

Industrial Ecology, Eco industrial Parcs, Bio Industrial Parcs  NISP program

-

Utility, structuur veranderingen  minder nodig, bv door delen van auto’s

-

Biomimicry= leren van de natuur. Biologie “na-apen” en producten duurzaam ontwerpen

-

The Natural Step http://www.naturalstep.org/ (1993 de Zweed Carl Henry Robert). De
Natuurlijke stap richting duurzaamheid op basis van 4 uitgangspunten. De vier
duurzaamheidsprincipes beschrijven de voorwaarden die een samenleving duurzaam maken.
De eerste twee gaan over het vermijden van toenemende vervuiling door chemische stoffen
en stoffen die wij uit de aardkorst delven. Het derde principe geeft aan dat we de natuur niet
moeten uitputten. Het vierde stelt dat mensen niet gehinderd moeten worden om in hun
basisbehoeften te kunnen voorzien. Als we onze samenleving inrichten binnen de kaders van
deze vier principes zal de natuur in staat zijn om ons te blijven voorzien van alles wat we
nodig hebben om te leven: water, aarde, lucht, een stabiel klimaat enzovoort.

-

Cradle-to-cradle, Remaking the Way We Make Things is een boek uit 2002 over duurzaam
ontwerpen van William McDonough en Michael Braungart. Duurzame ontwikkeling is in 1987
in het Brundtland-rapport gedefinieerd als de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in
haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te
beperken. Het streven van Cradle to Cradle (C2C) gaat verder: het voorzien in onze eigen
noden en de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien.

Drivers en barrières voor circulaire economie
In het NISP-netwerk (National Initial Symbiosis Programs network) gaat het om het gezamenlijk
creëren van kansen voor (aangesloten) bedrijven, zoals het terugbrengen van verwijderings-, opslagen transportkosten en het genereren van omzet van ‘onderbenutte’ middelen van het ene bedrijf
(materialen, energie en water) die worden teruggewonnen en elders worden hergebruikt in het
industriële netwerk. Dit genereert business kansen en een substantiële afname van landfill
(afvalberg), CO2 en watervervuiling.
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Op heel wat plekken in de wereld zijn er inmiddels (regionale) industriële parken, om het
economische model ecologisch te laten werken. Als bedrijven samen de schouders er onder zetten
en werken aan een gezamenlijk kennismanagement, leidt het meestal tot successen en zie je er
grootschalige programma’s uitrollen. Dergelijke synergieën dragen bij tot een betere economie en
vooral ook meer banen.

2.4.

Wetenschap: Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.

Hoe kun je duurzaamheid vertalen in een nieuwe set van waarden? Op welke wijze kun je
duurzaamheid ‘economiseren’? We leven in een werkelijkheid van crisis of is het een crisis in een
werkelijkheid. Er is een dramatische crisis wat betreft vertrouwen, veiligheid, grondstoffen, geld,
governance (wijze van besturen, toezicht, gedragscode), ecologie, demografie en noem maar op.
Tegelijkertijd zien we een heftig debat rond een open begrip als circulaire economie. Overheden
bezuinigen op de economie van het verleden maar wie investeert in een economie van de toekomst?
Welkom bij een maatschappij in transitie: de doe-democratie. We zijn begonnen met een economie
van zelforganisaties: samenwerkingseconomie (coöperaties voor energie, zorg), deeleconomie (heel
dicht bij de functionele economie, de auto of de verwarmingsketel met elkaar delen (op dit moment
bezitten we een auto, een verwarmingsketel etc.) en zelfproductieëconomie (met een 3D printer kun
je alles produceren). Het kan al met zand, dus straks ook met afval (N.B. Je kunt ooit een huis
printen!).
We moeten naar een energieke samenleving. Naar een economie die daarbij past, een WEconomy.
Bij een WEconomy gaat het om aspecten als ‘dichtbij’, ‘betrokken’, ‘samen/met elkaar’, met ‘winst’,
‘zorgoplossend’, ‘zelf aan de knoppen’ en ‘verschil makend’. WEconomie (verbindende economie) is
samen waarde creëren die van waarde is. Daarbij gaat het om duurzaam denken, doen gericht op
’Our common future’.
Dit kan door: strategiekeuzes en nieuwe businessmodellen. Wat is/wie bepaalt de waarde van
waarden? Wij? We moeten het waardendebat opnieuw voeren. Het economiseren van stille
waarden (als natuur, leefbaarheid) blijft lastig maar we kunnen er een reële waarde aan toekennen.
Burgers, bedrijven en overheid werken samen aan een nieuwe waardecreatie voor elkaar. Juist het
organiseren hiervan is een opgave voor educatie voor duurzame ontwikkeling (NME/EDO).
Er zijn 6 stromingen in WEconomy: bio-based economie, circulaire economie (brengt mensen in
beweging), functionele economie, samenwerkingseconomie, deeleconomie en
zelfproductieeconomie (zelforganisatie)
Trends zijn:
-

Het BBO-model (Burgers - Bedrijven - Overheid) is aan revisie toe
Geen producten maar functies (ver)kopen
Collectief zelforganiseren
Nieuwe businessmodellen
Niet alles van waarde is (blijft) weerloos
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Ulrich Beck4, een Duitse socioloog, verwierf grote bekendheid met zijn concept risicomaatschappij,
een maatschappij die door de zelf in gang gezette ontwikkelingen wordt geconfronteerd met grote
risico`s (bijv. grote natuurrampen en terrorisme).
Het “collectief zelforganiseren”
Zelf klussen aan de problemen van de wereld. Om een initiatief te laten slagen heb je drie dingen
nodig: visie & doel (kernwaarden, vormen de start van de ‘drive’), voorwaarden (instituties en
waarden) en kunnen (een netwerk van competenties; technologie maar ook organisatietalent).
Uiteindelijk gaat het altijd over het realiseren van een (nieuwe) waarde.
Voorbeelden daarvan zijn:
-

Thuis afgehaald: www.shareyourmeal.net of www.thuisafgehaald.nl.

-

Sociale cohesie in buurten revitaliseren door het aanwezige sociaal kapitaal (‘de
hulpmiddelen, kwaliteiten en kansen’) die in een gemeenschap aanwezig zijn om de sociale
samenhang te bevorderen) te activeren

-

In Friesland is er een prototype voor 230 gezinnen die hun water recycleren. Woningstichting
de Wieren, DeSaH bv, Wetterskip Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Stowa leggen
gezamenlijk een duurzaam en innovatief sanitatiesysteem aan in de wijk Noorderhoek in
Sneek. Daarbij gaat het om toepassing van gescheiden zuivering, waterhergebruik,
biogasproductie en terugwinning van warmte en fosfaat.

-

Vegetarische slagers: eindelijk een ordentelijke vleesvervanger! Met 365 distributiepunten.
dit draagt bij aan vermindering van de te-veel-vleesconsumptie.

-

Naar een benzinevrije auto: 92% van de benzine gaat verloren in warmte en vervuilende
‘rotzooi’; slechts 8% rendement, voor nagenoeg elk ander product een ‘onverkoopbaar’
percentage, (nog) niet voor onze ‘heilige koe'! Welke lobby (zie ook bij Rau) houdt dit tegen?

-

Winddelen: samen investeren in een ‘eigen’ profijtelijke windmolen.

-

Lease a jeans http://nl.mudjeans.eu/Lease-How-it-works/How-Lease-A-Jeans-Works: geen
kledij kopen maar leasen: 20% waarborg en € 5 huur per maand.

-

BedZED: Beddington Zero Energy Development. Woonconcepten bijv. in UK (London, wijk
Beddington), een energieleverende wijk:
www.oneplanetcommunities.org/communities/bedzed/ of
http://en.wikipedia.org/wiki/BedZED.

-

Regio-aanpak: project zero, Sønderborg, in Denemarken www.projectzero.dk/.

4

Ulrich Beck heeft dit begrip al in 1984 geïntroduceerd.
N.B. We weten het allemaal wel maar (re)ageren pas nadat ons iets overkomt. Centraal in Becks’ werk staan vraagstukken
omtrent modernisering, ecologische problemen, individualisering, globalisering en reflexiviteit.

Verslag Benelux-conferentie 2013 Circulaire economie

Pagina 28 van 74

Kern is het organiseren van waardevolle transacties. Dit vraagt om nieuwe businessmodellen. Klein is
daarbij het nieuwe groot. Als je iets wilt doen met energievoorziening moet je het met je buren gaan
regelen.
Principes van waardecreatie
We bedenken dat we iets van waarde willen, wat we daarvoor moeten doen en welke structuur
daarbij nodig is. En we zetten dit zo op dat we er baat bij hebben: MBA (Mutual Benefits Approach).
Daarbij gaat het om:
1. Ontwerpstructuur (iets van waarde vaststellen)
2. Waardepropositie (zorg voor moeder, wortels op vrijdag)
3. Communitystructuur (we profiteren er allemaal van)
Aandacht voor instrumentatie is er nog niet. Hoe bepalen we de maatschappelijke kostenbatenanalyse? Hoe bepalen we nu de echte prijzen? De kosten gaan nu altijd ten koste van het
milieu.
De dynamiek van de energie
Initiatief van de Vereniging Eigen Huis: energiecommunities. Op de energiecommunity kun je met
elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen die betrekking hebben op de energiemarkt. Je kunt
denken aan windenergie, de verlaging van de kosten van de energierekening, zonne-energie of
andere vormen van duurzame energieopwekking.
Van NIMBY naar OIIOI (oftewel van “Not in my backyard” naar “Only if I owe it”)
Start van een nieuwe coöperatieve windmolen. Alle omwonenden participeren en delen: stuk gratis
stroom, opgewekt met je eigen stukje molen. Financiering windmolen: uitschrijven van Winddelen.
De Grote Geert te Delfzijl is een Enercon E70, 2,3MW windmolen en levert sinds 1 januari 2013
stroom aan ruim 2600 Winddelers. Rode Hert bij Culemborg: een Vestas V80, in 4 uur tijd 2 miljoen
euro opgehaald (1 windmolen is 1,6 miljoen euro), 2MW windmolen, gaat per 1-1-2014 leveren.
Concept croqqer (www.croqqer.com): time sharing nieuwe stijl
Geniaal concept (vinden ze zelf) waarbij er een soort klussenruilhandel komt, waarbij buurtbewoners
tegen (bescheiden) betaling een klus bij de ander opknapt. Je plaatst een klus, daarop kunnen
mensen bieden, je beoordeelt het aanbod en kiest. Kan ook in de vorm van klussen ruilen. Jij wast de
auto en ik pas op je kinderen. Stichting Doen steunt dit initiatief naar een meer groene, sociale en
creatieve samenleving.
Wat zijn de competenties die we moeten hebben voor de toekomst?
5 Beroepen voor de toekomst:
1)
2)
3)
4)
5)

Chief sustainability officer (CSO)
Stadslandbouwmanager
Wateronderhandelaar
Woonwijk energiebeheerder
Recycling compliance-assistent (naleving, toezichtsfunctie)
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En wat moeten deze mensen kunnen? In elk geval het her-overdenken en vormgeven van
samenwerkingsconcepten. Daarbij gaat om het transities aan de horizon, visie op de lange
termijn.
Conclusie: de overall economische uitdaging is om met een duidelijke, gezamenlijke visie naar een
circulaire groene economie toe te werken. Eerste aanzetten is in die richting zijn te zien.

2.5.

Lokaal: Stefan De Keyser, Leefmilieu hoofdstedelijk gewest Brussel

www.leefmilieubrussel.be/Templates/Home.aspx?langtype=2067
De ‘life circle’ voor economen is tot op de dag voornamelijk lineair.
Agenda 21: de geboorte van het levenscyclusdenken.
Levenscyclusdenken:
1. Extractiefase
2. Productiefase (distributie, transport)
3. Gebruiksfase
4. Afvalfase
5. Eliminatiefase
Lineair of circulair?
Lineaire economie:

start

1->

2->

3->

4->

5 einde

Circulaire economie:

start

1 ->

2 ->

3 ->

4 ->

2 ->

3 ->

4 ->

2 -> etcetera

De circulaire economie kent fase 1 alleen tijdens stockopbouw (met uitzondering van bijvoorbeeld
voeding en brandstof). De ideale circulaire economie kent geen fase 5. De materiaal-beschikbaarheid
en het gebruik blijven min of meer constant.
In 1980 was het gebruik van primaire grondstoffen het grootst.
Daarna nam het af. Sinds 1980 bestaat er dus circulaire
economie. Overheden hebben een voorbeeldfunctie maar
willen ook de markt vergoten. We gieten alles in beleid,
richtlijnen. Zeker ook Europees (EU-materialenbeleid, EUrichtlijnen, ECO-labeling) hetgeen ook lokaal zijn uitwerking
heeft.
Alles wordt ook berekend! Zo produceren we bijvoorbeeld 4 ton
CO2 per persoon per jaar, vooral koolwaterstoffen.
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Brussels beleid (2009-2014 ’Pact voor een duurzame stedelijke groei’): duurzame aankopen,
duurzame wijken, duurzame consumptie, label voor ondernemingen, Ladder van Lansink (zie
afbeelding); daarbij is recyclage ondervertegenwoordigd in Brussel wegens plaatsgebrek,
reparatie/hergebruik is beter (veel tewerkstelling) en vermijden/preventie is het best.
Aandachtspunten/verbeterpunten? Sommige liggen zo op het oog voor het oprapen. Er zijn 5
landbouwers in Brussel, maar er is wel een ministerie voor landbouw. Alleen de zegswijze “Verbaas u
niet, verwonder u slechts” is hier van toepassing.
Brussel kent 350.000 pendelaars op 600.000 werkenden. Populatie is 1.000.000 met een hoge (20%)
werkloosheidsgraad.
Het (inmiddels vierde) Brusselse afvalplan betreft bijv.
- Huishoudelijk afval
- Gelijkaardig afval van de bedrijven
- Ander industrieel afval
Uitgangspunten daarbij zijn verminderen aan de bron, bevorderen
hergebruik, publieke controle afvalverwerking, maar ook projecten,
product-dienstcombinaties voor een meer duurzame economie en
burgerparticipatie.
We hebben het vandaag al een paar keer eerder gehoord maar als
uitgangspunt geldt: we willen (op termijn) geen eigenaar zijn van een product, we willen alleen maar
haar dienst. Op gemeentelijk niveau worden – zij het langzaam en voorzichtig – initiatieven in die
richting bevorderd.
Enkele voorbeelden:
Turas (Europees)
Het initiatief "Turas" (Transition Towards Urban Resillience and Sustainability) www.turas-cities.org
brengt stedelijke gemeenschappen en bedrijven samen met lokale overheden en onderzoekers om
samen te werken aan het ontwikkelen van praktische nieuwe oplossingen voor meer duurzame en
veerkrachtige Europese steden. Ondermeer ten behoeve van een groene infrastructuur (denk daarbij
ook aan de ontwikkelingen als ‘groene daken’ en ‘stadslandbouw’.
Cambio (Nationaal): auto-delen (car sharing)
Heb je een auto nodig voor een uurtje, enkele uren, een dag of langer …….. met Cambio spaar je niet
alleen heel wat geld uit, je spaart ook het milieu. Bestaat in geheel België, alleen al in Brussel zijn een
kleine 100 standplaatsen voor deelauto’s die je via je pc of een app kan reserveren.
AWL (Lokaal)
De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (www.awl-bhg.be) is een initiatief van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering. AWL is één van de vijf prioritaire domeinen die in het Pact voor een
duurzame stedelijke groei aan bod komen. Zo zijn bijvoorbeeld 7000 mensen opgeleid om isolatie
aan te brengen (passieve woningverbetering).
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AWL kent 4 assen/speerpunten:
- Duurzaam bouwen
- Water
- Grondstoffen & afval
- Duurzame voeding: stadslandbouw
Participatief proces: lokale overheid werkt vooral faciliterend voor de burgers. De burgers moeten
het zelf doen, maar worden wel ondersteund.
Brusselaar produceert 300 kg afval per persoon per jaar: doel is dit te verminderen. Maar als je bijv.
de CO2-uitstoot meerekent, produceren we duizenden kg afval per persoon meer per jaar. We
moeten wel de juiste cijfers hanteren. Het gaat om meer dan wat we in de grijze container storten.
Het energieverbruik en de CO2-uitstoot van een land worden berekend op basis van wat er in dat
land geproduceerd wordt. Twee Amerikaanse onderzoekers publiceerden deze week een onderzoek
waarin de CO2-emissies worden berekend op basis van wat er in een bepaald land geconsumeerd
wordt. Dat levert weinig flatterende resultaten op voor landen zoals België en Nederland. De CO2uitstoot per hoofd van de bevolking stijgt van iets meer dan 11 ton naar 14 ton (Nederland) en 16 ton
(België) per jaar (16000 kg/hab/an).

Belgen produceren 31 procent meer CO2 dan de statistieken beweren,
Nederlanders 21 procent

Omdat Belgen en Nederlanders veel diensten en producten consumeren die in het buitenland
worden geproduceerd, scoren ze relatief goed wanneer het energieverbruik en de CO2-uitstoot
worden berekend op basis van de binnenlandse productie. Het omgekeerde geldt voor groeilanden
waar de inwoners vooral goederen en diensten produceren voor export naar rijke landen.
Het gaat niet snel, misschien ook niet snel genoeg maar alle stappen, ook de kleine bijdragen, zijn
met elkaar wel een substantiële bijdrage. Op (hoofd)stedelijk niveau gaat het vaak stroperig maar de
ontwikkelingen zijn er dat het op wijk- of straatniveau veel sneller kan als de initiatieven van onderaf
komen. Brussel kiest ervoor dergelijke initiatieven voor duurzame wijken, duurzame consumptie,
sociale cohesieactief te steunen en bijv. bij aankopen en aanbestedingen ook de duurzaamheid
centraal te stellen.
Europees en lokaal
Industrial Emmission Directive
Europa zit ook niet (helemaal) stil. Europese Commissie zet richtlijnen uit om de uitstoot van
broeikasgassen terug te brengen. Inzake industriële emissies volgt de EC richtlijnen vastgesteld in
december 2007, de Industrial Emmission Directive.
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Van belang is de onverbloemde erkenning dat industriële productieprocessen verantwoordelijk zijn
voor een aanzienlijk deel van de totale vervuiling in Europa (voor de uitstoot van broeikasgassen en
verzurende stoffen, afvalwater emissies en afval).
REACH
REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het
beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie,
Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. De verordening is een wet die in alle
landen van de Europese Unie geldt.
Ecodesign
Ecodesign maakt het mogelijk om de milieu-impact van producten vanaf de ontwerp- en
ontwikkelingsfase te beperken. Hierbij wordt rekening gehouden met alle schakels in de
levenscyclus: van de grondstofwinning tot het moment dat het product afgedankt wordt en opnieuw
gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten. Ecodesign kan bijvoorbeeld vermindering van
het energieverbruik tot gevolg hebben.
Overheden hebben de taak initiatieven van onderaf te faciliteren en – zeker met een stad met de
omvang van een stedelijke omgeving als Brussel – om op nationaal en supranationaal niveau samen
te werken aan visies en beleid op het gebied van energie en duurzaamheid.

2.6

Lokaal: Olaf Prinsen, wethouder Apeldoorn

Olaf is wethouder voor groen, duurzame ontwikkeling, kunst, cultuur en grondzaken. Apeldoorn wil
energieneutraal zijn in 2020 (of er slechts een paar procenten van verwijderd zijn). Dit mag en kan
niet alleen een ambitie zijn van de gemeente, maar ook van de bedrijven en de huishoudens. De
gemeente wil faciliteren en regisseren in onze nieuwe ‘participatiemaatschappij’.
Apeldoorn wil daarmee ook voorop lopen. Veertien bedrijven kozen er al voor om zich
“energieneutraal” in Apeldoorn te vestigen. Verschillende initiatieven versterken elkaar.
Afval
Wat betreft afval is het diftar-model ingevoerd. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Het is
een gedifferentieerd afvalmodel: hoe minder bakken je aan de weg zet, des te minder je betaalt. Een
chip registreert het aantal keren dat je € 7,50 voor het legen van de afvalbak betaalt. Dat geldt alleen
voor de grijze bak (restafval). In een groene en blauwe bak kan resp. GFT en papier gratis worden
aangeboden. Met zo’n systeem moet je als gemeente de burgers wel de alternatieven bieden om
afval gescheiden aan te leveren. Voor de overige compartimenten (blik, kleding, plastic, glas e.d.) zijn
her en der in de wijken containers. Apparatuur en (nog) bruikbare spullen kunnen bij een
kringloopcentrum worden ingeleverd. De eerste 350 kg grof vuil kan men gratis wegbrengen.
In de toekomst wil de gemeente mogelijk omgekeerd gaan inzamelen: alle (her)bruikbare,
waardevolle stoffen ophalen en restafval zelf laten wegbrengen in je wijk. Rest huishoudelijk afval is
op dit moment gemiddeld 150 kg per inwoner. Mensen gaan steeds beter scheiden. Natuurlijk ligt bij
hoogbouw de afvalscheiding praktisch een stuk moeilijker. Daar zal naar creatieve oplossingen
worden gezocht.
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Afval krijgt op deze wijze dus waarde.
Alle voordelen hebben ook hun nadeel. Het is niet te vermijden dat er voor het niet al te intensieve
afval ‘kapers op de kust komen’ en dat particuliere bedrijven langs de deuren gaan. Op het gebied
van kleding gebeurt dit al. De kg-prijs van vodden is economisch aantrekkelijk geworden!
Dat snijdt ook particuliere goede doelen (bijv. vanuit kerkelijke instanties) in de vingers. Zo heeft het
gemeentelijke beleid, door zelf oud papier te gaan ophalen, scholen, Scouting en sportverenigingen
ook beroofd van eigen inkomsten. Dit is op de een of nadere manier gecompenseerd.
Groen
Het is goed als je de economische waarde van biodiversiteit, groen e.d. in beeld kunt brengen.
Bijvoorbeeld de waarde van groen voor jongeren om sociale problemen te vermijden. Dat doen we
nog onvoldoende maar je zou kunnen zeggen dat investeren in groen 1,5 tot 2x aan waarde return
geeft. Bijv. bij de waarde van huizen is dit al wel gangbaar. Een huis in het groen is meer waard dan
een huis aan een troosteloze straat. Ik merk wel dat bezuinigingsvraagstukken ongunstig zijn voor het
groen, voor de biodiversiteit, voor de leefbaarheid, woongenot. Er blijft veel werk aan de winkel.
Ik wens u in onze prachtige gemeente een goed congres…….

III.

The voice of the Youth

Gesproken column van Floris Visman (student journalistiek Hogeschool Utrecht)
Een lief, klein vosje
Duurzaamheid is voor mij niet in ambtelijke taal ouwehoeren over een circulaire economie.
Duurzaamheid is het plastic van je pakketje folders afhalen voordat je ze ongelezen weggooit.
Duurzaamheid is googlen welke paddenstoelen in je tuin niet giftig zijn. Duurzaamheid is een lief,
klein opgezet vosje een tweede leven geven als decoratie in een vergaderzaaltje in de bossen van
Apeldoorn. Duurzaamheid is volgens architect en vreedzaam terrorist Thomas Rau wat ons ‘zijn’
mogelijk maakt. Chemisch technoloog Gijsbert Korevaar vertelde hele goede dingen over
duurzaamheid, hoorde ik. Ikzelf was te gefascineerd door zijn Piet Paulusma-eske manier van
gebarend vertellen. Als hij het over een downcycle had, dan hoorde ik hem zeggen dat er vanuit het
westen een hogedrukgebied over Drenthe zou trekken.
Ik denk dan nogmaals aan het vosje. Was het levend niet meer dan een plaag voor boeren, nu kan je
hun staart als plumeau gebruiken. Duurzaam.
Jan Jonker. Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen, weet de auto als een belabberde investering
weg te zetten. Eigenlijk een beetje als die te gekke, hippe, felrode vaas die je voor je oudoom voor
zijn verjaardag kocht omdat je hem totaal niet kent. Verspilling. Door Jan Jonker sta ik vanavond met
een schuldgevoel mijn tanden te poetsen. Weer een compleet koraalrif naar de knoppen omdat ik zo
nodig geen gaatjes wil.
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Ik kijk nog een laatste keer naar het vosje. Het lijkt onaangedaan door de verhalen vandaag. Ik wil na
mijn dood ook opgezet worden. Ik wil ook gewoon ‘zijn’.

IV.

Films /thema video’s over de ontwikkeling naar een groene circulaire economie, C2C
Een aantal video’s over circulaire economie passeert het grote scherm. Ze zijn opgenomen in de map
Benelux-conferentie 2013; video’s op www.benelux.int . Naast een aantal animaties van de Ellen
MacArthur Foundation (er zijn voor allerlei presentaties en onderwijskundige doeleinden video’s te
downloaden van: www.ellenmacarthurfoundation.org/education/meet/downloads) draaide ook de
video (Engelstalig maar in Nederlands en Frans ondertiteld) van het Sustainable Living Plan van
Unilever. In de Benelux werkt Unilever, naar eigen zeggen, hard aan de wereldwijde doelstellingen
van het Sustainable Living Plan.
Daarbij worden de pijlen vooral gericht op verbetering van de producten, informatie over gezonde
voeding, gedragverandering rond mondhygiëne en het stimuleren van mensen om meer te bewegen.
Kenmerk van de meeste video’s is het geweldige tempo waarin de noodzaak anders te gaan
produceren en bewust te consumeren, wordt verbeeld. Veel indruk maakte het afsluitende filmpje
van het Landfill Harmonic Orchestra waar beelden uit Paraguay ons met beide benen op de grond
terugzette. Leven aan, in en van afvalbergen en daar toch muziek van weten te maken. Het
‘Vuilnisbeltorkest’ probeert gelden te verzamelen om op wereldtournee te gaan om naast de muziek
de wereldwijde afvalproblematiek aan de orde te stellen.

V.

Inhoudelijke markt met projecten en producten


AKWAABA, project ‘licht voor onderwijs’ door Wim Pohlmann. Stichting Akwaaba verkoopt
momenteel solarlampen en schudlampen voor het goede doel. Gewoon voor een normale
(marktconforme) prijs. Je krijgt er één maar financiert er twee. Voor iedere lamp die hier
wordt verkocht, zorgt het tweede exemplaar voor een lichtpuntje in Ghana, Kenia of Liberia:
www.akwaaba.nl.



Spel ‘dure druppels’ door Melody Van den Acker en Karin Keustermans van Het PIME
Het PIME is een educatief centrum dat zich richt op het onderwijs. Je
kunt er met leerlingen terecht voor kwaliteitsvolle educatie over
natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Het PIME heeft een aanbod
voor leerlingen vanaf de tweede graad basisonderwijs tot en met
studenten lerarenopleiding.
Wist je dat miljoenen mensen elke dag gemiddeld zes kilometer
moeten lopen om zuiver water te halen? Met het spel 'dure druppels'
maken de leerlingen kennis met waterige kwesties in het Zuiden.
Water is natuurlijk een belangrijk thema. Daarover worden workshops
gehouden en is het spel Dure Druppels ontwikkeld, een interactief spel
dat intensief met kinderen kan worden gespeeld. Bij de workshop 'huis
vol water' leren ze dan weer hoe ze zelf bewuster met water kunnen omspringen. Zie verder:
www.provant.be/leefomgeving/milieu/educatie/pime/
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"Green Day - schools checking green jobs" door Kerstin Brümmer (Duitsland)
www.greenday2013.de/ Tijdens hun beroepsoriëntatie ontdekken jongeren allerlei beroepen
en studies op het gebied van het milieu en duurzaamheid. Bedrijven, universiteiten en
onderzoeksinstellingen leren junior beroepskrachten, studenten en stagiairs kennen en
tonen hun en tonen hun uitgangspunten en bijdrage aan de bescherming van het milieu en
het klimaat.



Duurzaam ontwerpen, creatief met afval door Lisanne Addink (VerdraaidGoed)
www.verdraaidgoed.nl
VerdraaidGoed is een jong ontwerpbureau dat verrassende
duurzame producten ontwerpt en produceert met een
vernieuwende kijk op reststromen. Bijzonder is, dat we hiervoor
bijna alleen maar restmaterialen gebruiken. Zo verkleinen we
met onze producten meteen de afvalberg. Bovendien worden
onze producten in Nederland gemaakt door mensen met een
beperking of zonder werk(ervaring)”.



‘Leren van de Natuur’ door natuurspelen door Krist Tack (De Vroente, Kalmthout). De
Vroente, een vormingscentrum voor natuureducatie van de Vlaamse Overheid, is gelegen
aan de rand van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Je kunt er terecht voor
informatie over het natuurgebied en voor een brede waaier aan educatieve pakketten,
excursies, activiteiten voor scholen, gezinnen en geïnteresseerde groepen. Hierbij wordt
steeds een programma op maat aangeboden waarbij ‘beleven’, ‘zelf ervaren’ en ‘zelf doen’
centraal staan. In De Vroente vind je een goed uitgerust labo, bio-buitenklassen, een
educatieve vijver en diverse gratis tentoonstellingen.
Iedereen die geïnteresseerd is in het organiseren van natuur- en milieuactiviteiten, kan er
bovendien terecht voor praktijkgerichte vormingsactiviteiten. Krist zal op de woensdag een
paar buitenspelen presenteren.



In2nature; bijdrage duurzame relatie tussen mens en natuur door bushkraft en uitdagend
groen door Anna Regina de Jong (www.in2nature.eu/). Stichting in2nature zet zich in voor
een duurzame relatie tussen natuur en mens. In deze tijd vergeten veel mensen hoezeer wij
nog steeds afhankelijk zijn van de natuur en hoe we de natuur nodig hebben voor een
gezond en prettig leven. In2nature wil jong en oud weer verbinden met natuur door middel
van de in2nature-methode. In2nature doet bushcraft (wildernisactiviteiten) met jongeren en
bedrijven, natuurfotografie, projectondersteuning, advies, projecten, teambuilding,
trainingen, workshops en bedrijfsuitjes. Anna Regina zal op de woensdag als buitenactiviteit
‘vuur maken’ presenteren.



Clean Tech Punt door Luc Reinquin en Maurice Ballard. Clean Tech = Clean Technologies
'CleanTech' is een verzamelnaam van producten, diensten en processen op basis van
technologieën die het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieuimpact minimaliseren. Belangrijk hierbij is het uitzicht op economische toegevoegde waarde
in combinatie met milieuwinst. Daarbij is het gebruik van hernieuwbare materialen
en energiebronnen essentieel. Clean Tech vormt ambassadeurs voor duurzame bedrijven
(http://www.cleantechpunt.be/ctp/).
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Verhalen en intrigerende materialen (zoals een rattenslang) laten zien om het verhaal van
mens & natuur te vertellen werd verzorgd door Herman de Jongh, Veldwerk Nederland. De
educatie van Veldwerk Nederland spitst zich toe op ‘ons aller omgaan’ met de natuur en
welke keuzes je daarin kunt maken. Een vervellingshuidje van een slang vertegenwoordigt
het universele kringloopverhaal waarbij alles wordt hergebruikt. Muizen en kevers vreten het
op. De natuur laat geen afval achter. Een portefeuille van slangenleer vertegenwoordigt de
keuze van de mens om een slang te doden om er een gebruiksartikel van te maken.

Het einde van de ‘markt’ om 21.30 betekende niet het einde van de gesprekken. Nadat een uur later
degenen die niet op Het Woldhuis verbleven, zelf of met de taxibusjes naar het hotel vertrokken,
keerde de rust terug. Opgeladen voor dag 2 werden de slaapplaatsen opgezocht.
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DINSDAG 22 OKTOBER
DAGTHEMA > COMPETENTIES. WAT MOET JE KENNEN EN KUNNEN OM DE TRANSITIE EDUCATIEF
EN COMMUNICATIEF TE BEGELEIDEN

VI. De natuur als inspiratiebron

6.1

John D. Liu – vergroening van woestijnen – documentaire groen goud
http://www.youtube.com/watch?v=YBLZmwlPa8A (staat als film op www.benelux.int)

Film: Hope in a changing climate
John D. Liu, cameraman en ecoloog, is al meer dan 15 jaar bezig met zijn wereldwijde missie om
woestijnen te vergroenen en biodiversiteit te herstellen. Bij het filmen van het lössplateau in China
in 1995 zag hij hoe de lokale bevolking een gebied bijna zo groot als Nederland veranderde van een
dorre, uitgeputte woestenij in een grote groene oase. Die ervaring veranderde zijn leven. Vanaf dat
moment reist Liu de hele wereld af om regeringsleiders, beleidsmakers en boeren met zijn beelden
en kennis te overtuigen en te inspireren. Onvermoeibaar brengt hij de boodschap dat herstel van
ecosystemen niet alleen mogelijk is, maar ook nog eens economisch zeer zinvol.
In deze documentaire (uitgezonden in Tegenlicht, VPRO) laat Liu met eigen filmmateriaal zien dat een
groene toekomst wereldwijd mogelijk is. Met de retorische vraag: als we weten dat het kan waarom
doen we het dan niet?!
Het is mogelijk om grote aangetaste ecologische systemen te herstellen, om de verwoestijning van
bijv. Jordanië te stoppen. Vroeger was dit het beloofde land van melk en honing, maar de gebieden
zijn nu uitgeput door overbegrazing. Die overbegrazing moet in eerste instantie stoppen. Het land
eerst een adempauze geven. Je krijgt eerst grassen en andere planten (inheemse aanplantingen)
door dit microklimaat een kans te geven. We moeten streven naar meer biomassa en dus
biodiversiteit. Dus de hele planeet moet op die manier functioneel worden, vooral ook alle
woestijnen.
Ander voorbeeld is Ethiopië. Aanplanten van inheemse soorten. Vegetatie zorgt ervoor dat zelfs
beekjes het hele jaar door stromen. Water is leven, het water kan zo in de ondergrond dringen en de
vruchtbare bodem kan niet wegspoelen. Van een droog gebied konden ze in 6 jaar een groene oase
maken. Het is ook van internationaal belang, de Nijl die via Ethiopië stroomt, passeert ook Egypte.
Dus hoe beter de Nijl in Ethiopië groen wordt ingekapseld, hoe meer water Egypte zal bereiken.

Verslag Benelux-conferentie 2013 Circulaire economie

Pagina 38 van 74

6.2

Tien perspectieven uit de natuur Bowine Wijffels: Biomimicry voor organisaties,
Ecologie voor economie – www.cailinpartners.nl

Het boekje ‘Tien perspectieven uit de natuur’ vormt het uitgangspunt van deze presentatie en wordt
na afloop aan alle aanwezigen uitgereikt.
De 10 perspectieven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alles van waarde komt terug
Samenhang is levensbelang
Veerkracht en kantelpunten
Opbouw is delicaat
Diversiteit als basis
De juiste omstandigheden
Samen sterk
Het onverwachte
Vorm en functie
Eenden kwaken

Boekje is door te bladeren op: http://issuu.com/douwejanjoustra/docs/10_perspectieven_natuur/0#
of te downloaden op
http://www.cailinpartners.nl/nieuws/nieuws_item/t/boekje_tien_perspectieven_uit_de_natuur_ten
_perspectives_from_nature
Ecosystemen zijn duurzaam, dus kijk eens met een ecologische bril naar onze economie. Wat is het
business model van de natuur? Wat kunnen we daarvan leren? Bijvoorbeeld de ruilhandel bij bloem
en hommel: de bloem levert iets wat voor de hommel aantrekkelijk is en in ruil transporteert de
hommel stuifmeel naar een andere plant. Bowine laat een paar van de 10 perspectieven de revue
passeren.
Alles van waarde komt terug
Een lindeblad: een eigen fabriekje van fotosynthese.
Er zijn nogal wat mierenhopen. Ze kunnen een hele economie op stapel zetten en ze creëren geen
afval. Dit is circulaire economie. Circulaire processen, de natuur weet het allang. Denken in diensten
en niet in producten. Denken in andere eigendomsconcepten. De leverancier blijft verantwoordelijk
voor het geleverde product.
Samenhang is levensbelang
Dynamiek en complexiteit vormen een (of het?) uitgangspunt. De natuur accepteert alles wat er
gebeurt en is er blijkbaar op ingesteld. Ook alle dynamiek. Een strand is gemaakt om eb en vloed te
doorstaan. De planten die groeien in deze biotoop, zijn compleet aangepast aan deze dynamiek.
Samenhang in de productie is van belang. Bij fair food, fair trade en fair phone wordt gekeken naar
de herkomst van materialen, naar het geproduceerde afval en naar het sociale aspect van de
productie. Energiecoöperaties worden lokaal opgezet. Mensen ‘delen’ tegenwoordig een auto. ‘Seats
2 meet’ maakt het mogelijk dat zelfstandig werkende mensen elkaar kunnen treffen op een centrale
plek.
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Samen sterk
De Brazil nut tree (paranoot) is voor zijn
verspreiding aangewezen op Agoeti’s
(knaagdieren, ook wel goudhazen genoemd).
Hoewel de vrucht voor Agoeti’s veel te groot is
(vruchten zijn 2 kg met 15-20 noten en een
loeiharde schil), zijn ze met hun vlijmscherpe
snijtanden in staat de vruchten te openen.
De gehele wereldproductie komt bijna alleen van, in het wild verzamelde, noten uit Brazilië en
Bolivia. In Brazilië heten ze naar de provincie Pará, 'castanhas do Pará'. De paranoten zijn ook bekend
als Braziel- of Amazonianoten en bij ons o.a. onderdeel van studentenhaver.
Samenwerken maakt sterk
Bij volledige afhankelijkheid is het ecosysteem een systeem van overvloed. Grote schaarste en
samenwerking kunnen niet goed samengaan, zoals bijv. in woestijnen. Cocreatie (vorm van
samenwerking waarbij alle betrokkenen invloed hebben en voelen) is niet zo slecht, als de situatie
zich er voor leent.
Leiderschap
Bij natuurlijk leiderschap kan een wisseling van leiderschap plaatsvinden. Bij vluchten ganzen in de
lucht wisselt de voorste gans met andere ganzen die de route kennen. Niet alle ganzen kennen de
route goed, maar ze wisselen elkaar wel af.
Bij leiderschap bij chimpansees wordt collectief en individueel belang afgewogen; ze gaan af op hun
intuïtie. Leiderschap bij olifanten en paarden is afhankelijk van voedsel, voortplanting en veiligheid,
relaties in de groep.
Bij natuurlijk leiderschap bij de mens gaat het om het feit of iemand verstand van zaken heeft en of
deze persoon mijn belang dient; het collectieve en persoonlijke belang worden tegen elkaar
afgewogen.
Nieuwe leiders moeten netwerken en organisch werken.
Diversiteit als basis
Diversiteit zoeken bij partners; eenzijdige afhankelijkheid verzwakt. Een panda is afhankelijk van
bamboe en van een bacterie in zijn darmen. Hooggespecialiseerd maar specialisatie maakt je ook
zwak en eenzijdig afhankelijk.
Diversiteit maakt sterk. Daarom is het beter om meer verschillende producten te eten (dan enkel
afhankelijk te zijn van bamboe).
Van de natuur kunnen we leren dat de omstandigheden waarin een organisme goed gedijt, optimaal
moeten zijn in verscheidene opzichten; hetgeen wordt aangeduid met de 3 V’s (Voedsel, Veiligheid
en Voortplanting) en de 5 P’s (Partner, Predator, Prooi, Parasiet en Plaag). Om een gezonde
organisatie te blijven moeten deze V’s en P’s in orde zijn en blijven.
Enkele voorbeelden uit de natuur zijn het meeliftmodel, overdaadmodel en dienstverleningsmodel.

Verslag Benelux-conferentie 2013 Circulaire economie

Pagina 40 van 74

De Maretak (= Vogellijm) lift mee met de boom waar deze plant op parasiteert: haalt voedingstoffen
uit de boom (fotosynthese), krijgt beschutting (veiligheid) en zorgt voor de voortplanting door middel
van klevende zaadjes in haar bessen.
Bij levendbarende organismen speelt het overdaadmodel. Kijk naar de producten die we maken.
Houden we ze als eitjes bij ons of laten we ze even gemakkelijk snel los als het ons niks meer brengt.
Het dienstverleningsmodel is terug te vinden bij de ossenpikker, die leeft op de rug van de buffel van
insecten en parasieten zoals teken. Ze gebruiken huidschilfers voor hun nest. Ze pikken ook bloed uit
de wondjes die ontstaan door de teken. Ze zijn sterk verbonden met de leefomgeving van de buffel
(symbiose).
De voorbeelden uit de natuur kunnen ons bruikbare modellen leveren met een circulair karakter. Ze
bieden ons perspectieven voor het ecologiseren van onze economie.

6.3

Douwe Jan Joustra, One Planet Architecture institute (OPAi): De nieuwe
ecologische basisvorming (DNB)

Douwe Jan heeft zelf lang nagedacht hoe het komt dat je wel weet dat het anders moet maar dat je
na jaren constateert, dat hij/wij in onze welvaartsstaat zijn/ons eigen handelen er nauwelijks op
heeft/hebben aangepast. “Het is me nog steeds niet gelukt mijn eigen levensstijl aan te passen, laat
staan dat ik anderen daarmee bereik”. Waar gaat dat (bij mij/ons) mis?
In algemene zin weten we het natuurlijk wel. Het gaat om minder belasting van ons milieu door beter
of anders omgaan met energie, water, voedsel en afval. Betrokken mensen passen hun levensstijl
aan. Maar met die categorie ben je er niet. Het kan voor de toekomst van onze planeet geen
persoonlijke keuze zijn. Iedereen moet mee.
Er moeten slimmere oplossingen zijn. Om allen te betrekken moet er aan andere systemen worden
gedacht. En hoe (die) systemen het beste functioneren. Systemen zijn er om mensen te
ondersteunen en niet andersom. We moeten naar een (communicatie)programma om mensen te
leren hoe ze met systemen om moeten gaan. Systemen die ons helpen om als vanzelfsprekend
duurzaam gedrag te vertonen! Dit vraagt kennis van en inzicht in systemen. Voor DNB, de nieuwe
ecologische basisvorming, kan daarbij de natuur worden gezien als belangrijk voorbeeld en bron van
kennis en inzichten.
Daarbij gaat het om ecologische principes als het functioneren van kringlopen, wederkerige
afhankelijkheidsrelaties e.d. Enkele uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.

Ecologie vormt een belangrijke context
Van kennis der natuur naar leren van de natuur
Van productieëcologie naar systeemecologie
Werken aan circulaire economie vraagt nieuwe competenties

Geen individuele benadering. Alleen je eigen levensstijl veranderen is niet evident.
Werk vanuit een toekomst gerichte organisatie: rethink en redesign (framing).
Framing is het kiezen van een toekomstgerichte focus en daarbij inzetten op essentie, niet vanuit een
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probleemoriëntatie. Toekomstige generaties werken niet meer vanuit het oplossen van
problemen/het probleem, maar aan het vormgeven van een eigen ontwerp, hun eigen toekomst.
Herdenk het en ontwerp opnieuw. Werk aan een nieuw economisch model, gebaseerd op
ecologische principes.
Competenties die daarbij van belang zijn: systeemdenken en erkenning feedbackloops,
toekomstgericht en out-of-the-boxdenken, waardendiversiteit als leidend, omgaan met
onzekerheden, design voor circulaire systemen en producten/services en creatief, innovatief en
verbonden.
Het gaat uiteindelijk om: kunnen (kunnen we systemen maken die werken, systeemdenken in het
leren toepassen?), kennen (hebben we wel de kennis en inzichten om toekomstige vraagstukken
tegemoet te treden?) en mogen (mogen we het overdragen?).
Deskundigheid verwerven
Er kan gebruik gemaakt worden van coaching (individueel), workshops, masterclasses, communities
of practice, conferenties en dergelijke. Denk ook aan het inrichten van goede leerprocessen, circles
of education, teacher training, ambassadeursnetwerk en de ontwikkeling van educational materials.
Herman Wijffels spreekt over ‘ecologisch revitaliseren’. Nogmaals: we moeten naar systemen die
mensen ondersteunen i.p.v. mensen die systemen ondersteunen.
Het is zeker tijd voor een herijking van de ecologische basisprincipes. Daarin zal waardevorming in
toenemende mate van belang zijn. Basis blijft het voordurend functioneren van ecosystemen,
ecosystemen die diensten verlenen. Daar zit de kern.
NME/EDO vindt dan plaats binnen die nieuwe context. Kinderen weten deep down eigenlijk al wel
wat er nodig is. Ze luisteren, kijken wat er gebeurt en wat daardoor veroorzaakt wordt, om met
elkaar vast te stellen: wat kan ik er uit leren. Die kant zal bij DNB vorm moeten krijgen.
Creëer de condities waardoor zich nieuw leren kan ontwikkelen. Denken in condities. Een plantje
gaat niet groeien door er aan te trekken. We moeten ons ‘verlagen’ naar de natuur, door schade en
schande ontdekken en (eco)logische conclusies trekken.
We gaan betalen voor performance, een concept in ontwikkeling. Komen tot een nieuwe verhouding
tot de natuur dat voldoende kracht in zich heeft. Een bijenkast is er in eerste instantie niet voor profit
maar om de winter door te komen. We hoeven winst maken niet weg te poetsen, misschien zelfs ook
inzetten op het opvoeren van winst. Maar wel met het oog op de continuïteit.

Een systeem dat dat idee niet heeft, is uiteindelijk niet duurzaam. Zoeken dus naar innovaties die in
dat systeem kunnen blijven bestaan. Laten we onze intelligenties gebruiken tot comfortabele
oplossingen voor een energieke samenleving, komen tot lokale energiebedrijven.
Laten we biologische basisvorming veel kracht geven!
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VII.

Competenties NME/EDO

7.1

Competenties in de praktijk: bedrijven/hoger onderwijs door Antoine Heideveld
(Groene Zaak) www.degroenezaak.com/nl/home

Wat zijn de kerncompetenties voor leren door duurzame ontwikkeling? Je kunt veel leren over
plantjes en maar weinig over systemen. Het gaat (te) weinig over maatschappelijke relevantie en
disciplines. Studenten van morgen zouden veel meer moeten leren over systeemdenken en
maatschappelijke relevanties.
The competences for educators in education for sustainable development.
Learning to know. Wat betekent dat voor jezelf? En voor anderen? Bijna alles gaat bij know en learn
over kennis of om tot kennis te komen. De kern is niet de kennisoverdracht, daar blijven we meestal
in hangen, maar moet vooral gaan over toepassen. We moeten meer naar learning to do, learning to
live en/of learning to be. Op dat spoor zit ons onderwijs nog (veel) te weinig.
Wat betekent dat op lange termijn, korte termijn? Is er lef, is het een kwestie van durf om dergelijke
leertrajecten te doen? Durf met kinderen zulke leertrajecten te doen. Case based learning.
Learning to do. Kennis als doel veranderen naar kennis als middel om dingen te veranderen. Kijken
naar de samenhang der dingen (holistisch). Kijken, zien waar ons handelen nu naar toe leidt. Doe het
niet minder slecht, maar doe de goede dingen. Zorg dat je verandering teweeg brengt.
Vervolgens interactie met de zaal. Reacties en vragen van deelnemers:
-

Voor het onderwijs is het multidisciplinaire belangrijk.

-

Competenties zijn dikwijls heel ingewikkeld. Kunnen educatoren eigenlijk wel aan de slag met die
competenties: bijvoorbeeld systeemdenken? De educator zal het nog wel begrijpen, maar zal de
jongere het snappen? We willen dat ze gaan denken in de functie van relaties tussen
verschillende dingen. Daarmee wordt het voor de educator ineens ook ingewikkelder. Vroeger
was er enkel kennisoverdracht.

-

Hoe de vijf EDO-principes (1. nieuwe kennis overbrengen, 2. systeemdenken bevorderen, 3.
waardeontwikkeling, 4. met emoties omgaan en 5. actiegerichtheid) te herleiden naar: hoofd
(kennis) - hart – handen?

-

Systeemdenken kun je in spelvorm duidelijk(er) maken (systems playing book, 150 blz). Learning
by Playing. Game-based Education System Design and Development, 2009.
ISBN: 978-3-642-03363-6 (Print) 978-3-642-03364-3 (Online)

-

In echte leersituaties: keep it simple. De jongere moet enkel een setting hebben waar hij de
competentie kan aanleren.
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Contextueel
Waar kijk je naar, waar focus je je op. Een stok op je vinger houden lukt veel gemakkelijker als je kijkt
naar de top (brede context) en niet naar je vinger waarop de stok balanceert (smalle context).
-

-

Leren samenwerken: openstaan, vragen stellen, waar liggen je ambities?
Mogen we eigenlijk sturend zijn? Ja, dat is onze plicht.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid: in wiens handen moet je dat leggen?
Interdisciplinair is heel belangrijk met een flexibele theorie om nieuwe ontwikkelingen aan te
kunnen. De opvoeding en het (actief) betrekken van de ouders, de leerkrachten etc. zijn
eveneens belangrijk.
Duurzaamheid en onderwijs: thematisch onderwijs (waar het over gaat laten ze in het midden),
maar ook wel actief, verantwoord burgerschap is een belangrijk onderdeel ervan.
Niet alleen dus in één vak, maar ook bijv. in nu minder voor de hand liggende ‘eigen’ vakken als
Engels, Frans, kunst en drama (vergelijk verderop in het verslag ook de uitgangspunten van de
Cahiers du Developpement Durable.

Conclusies:
Duurzaamheid mag geen apart vak zijn.
Het gaat om durven, lef hebben, doen; gooi het leerproces open.
Houd het simpel en maak de omslag van kennisoverdracht naar praktijk

7.2

Competenties NME/EDO voor het primair onderwijs door André de Hamer
(Duurzame pabo)

Weten, doen, samenleven en zijn. Leren is de bron van weten en niet omgekeerd.
Vanuit de UNECE is een set duurzaamheidscompetenties vastgesteld voor alle opleiders. De uitgave
'Leerkrachtcompetenties duurzaamheid' is een bewerking van dit document door André de Hamer en
Ellen Leussink, bedoeld voor leerkrachten en pabostudenten. Deze uitgave verscheen in 2012 en is
beschikbaar voor de deelnemers.
De competenties voor Leren voor duurzame ontwikkeling (EDO) zijn door
UNECE verdeeld over vier dimensies. Het zijn richtlijnen voor wat je moet
weten (1), wat je moet kunnen (2), hoe je samenwerkt en samenleeft (3) en
uiteindelijk hoe je zelf bent, hoe je je opstelt (4) als je wilt bijdragen aan het
leren voor duurzame ontwikkeling in jouw educatieve (onderwijs)praktijk.
Deze 4 dimensies zijn opgedeeld in 3 belangrijke kenmerken van Leren voor duurzame ontwikkeling:
a. Helicopterview: Integrerend denken & toepassen (samenhang, systeemdenken, verschillende
perspectieven)
b. Weten dat het duurzaam kan: (leren van) verleden, (betrokkenheid) heden, (verkennen van de)
toekomst
c. Bijdragen aan een duurzame toekomst: mensen, pedagogiek, (bijstellen van) onderwijs en het
onderwijssysteem met het oog op een duurzame toekomst.
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André gaat samen met de deelnemers op zoek naar de ideale bagage van de leerkracht voor de
toekomst door ze in groepjes actief te laten werken. Wat moet je weten, wat
moet je kunnen, hoe werk en leef je samen en hoe stel je je op als leerkracht
voor de toekomst? En hoe blijf je bij dit alles dicht bij jezelf. Uitgangspunt voor deze
ontdekkingstocht vormen de leerkrachtcompetenties duurzaamheid, competenties in de praktijk
van het basisonderwijs.

VIII.

Workshopronde 1 : praktijkcasussen

8.1

Cahiers du développement durable door Ingrid Collins en Jasmin Jalajel (Wallonië)
www.cahiers-dd.be

Een educatief pakket voor leerkrachten in 4 stappen. Een hulpmiddel, bestaande uit 4 boeken maar
bedoeld als één geheel, gericht op “frontlinieleraren”. Sommige onderdelen kunnen ook dienen voor
scholen en opleidingscentra richtingen, trainers, technisch en administratief personeel, studenten,
en studenten stagiairs.
Het pakket toont de potentiële synergieën van samenwerken in innovatieve projecten. Het bevordert
een systematische benadering en de deelname van allen en geeft daarmee een nieuwe impuls aan
het leren. Het moedigt middelbare scholen aan om de uitdagingen van transities aan te gaan waarop
onze samenleving zich moet voorbereiden en het integreren van duurzame ontwikkeling in al onze
structuren (management, beheer, aankoopbeleid) en infrastructuur (werkplaatsen, leslokalen etc.).
Het gaat ook om het implementeren van duurzame ontwikkeling in bestaande technische
opleidingen en beroepen. Bijvoorbeeld de houtbewerker die nadenkt over de gebruikte materialen
en: wat zal er met mijn tafel gebeuren als deze eenmaal niet meer gebruikt wordt (duurzaam
management, eco-conceptie, biomimicry, positieve economie).
In eerste instantie is het van belang de leerkrachten te sensibiliseren over het nut van de transitie.
Leerkrachten denken dat het ingewikkeld is, maar eigenlijk gaat het per vak over een kleine
aanpassing van de huidige lessen.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze de leerlingen aanleren om de juiste vragen te stellen, want
men blijft meestal steken bij zekerheden. Vroeger werd de kennis van generatie op generatie
doorgegeven, nu is alles veel complexer, markten zijn constant in beweging, inzichten veranderen
etc.
Het gaat om een systematische benadering, een interdisciplinaire benadering, de opvoeding via
projecten die de jongere actief doen handelen.
Beschrijving van educatief pakket:
-

Deel 1 Het boek: “vivre de manière durable en citoyens éclairés”

o

Richt zich in eerste instantie tot de lezer als burger: geeft een goed inzicht

o

1e deel: de staat van de planeet, gisteren, vandaag en morgen
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o

2e deel: 10 uitdagingen voor de mens (energie, klimaat, biodiversiteit, verdroging, de gezondheid
en het milieu)



Wat? En aangevuld met allerhande weetjes en verwijzingen naar andere publicaties



Grondstoffen onuitputbaar?

-

DVD: Deel 2, 3 en 4

o

Boek 2: duurzaam ondernemen, aanbevelingen vanuit die 10 uitdagingen

o

Boek 3: werken op een duurzame manier: aangepaste activiteiten voor de leerkrachten,
gebaseerd op duurzame management methoden. Geeft tools voor een actieve opleiding

o

Aanreiken van voorbeelden: bijvoorbeeld de levenscyclus van een jeans

o

1e graad: Analyse van een grondstof door het hele productieproces heen tot de 3e graad:
afgewerkt product door het hele productieproces heen (tableau récapitulatif des activités du
cahier 3)

o

Zo zal de leerling weten hoeveel grondstof, energie hij nodig heeft om een (eind-) product af te
leveren. En dus zo te weten wat de impact ervan is op het klimaat, e.d.

o

Analysetabel waarbij je + en – afweegt. Zo kom je te weten dat je constant keuzes maakt/moet
maken. Is een appel of een banaan beter? Met de banaan help je wellicht ook een boer in het
zuiden

o

Boek 4: het totaal aan materialen voor een lange termijnvisie
Fiches volgens thema’s: grote principes en strategieën voor DO, consumptie (analysetabel voor
duurzame aankopen, onderneming (LCP), energie (grijze energie), water (watercyclus,
biodiversiteit (ecosysteemdiensten van de planeet), afval, gezondheid (alarmsignalen)

-

Ter ondersteuning van het educatieve pakket worden (op aanvraag) vormingen en begeleidingen
van scholen verzorgd

-

Het pakket is zo opgevat dat de leerling autonoom kan werken, ook als de leerkracht in het jaar
nadien er niet helemaal achter staat. De werkelijkheid heeft geleerd dat dat niet evident is!

-

Er is getracht om een zo’n eenvoudig mogelijk instrument te ontwikkelen. Doel is vooral om een
‘nieuwe’ cultuur te creëren waarin DO een vanzelfsprekende plaats kan krijgen.
Vragen van deelnemers workshop

-

Krijgt de leerling een certificaat dat hij/zij een duurzame opleiding volgde? Neen, goede vraag,
maar het is nogal complex om dit administratief te regelen. Een bewijs van deelname afleveren is
eenvoudiger, maar de waarde is dan minder. Misschien kan de school een certificaat bekomen?
Deze discussie wordt binnen 2 à 3 jaar gevoerd. Nu telt vooral de verspreiding van het project.

-

Dit is een vorming voor pedagogische studiedagen, maar daarvan zijn er nog 100en andere! Het
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cahiers te laten ontwikkelen heel bewust gekozen. Dat zegt iets over de visie die men op
bestuurlijk niveau in Wallonië op het gebied van duurzaamheid, de transitie naar een groene
economie heeft. Het wordt het onderwijs niet opgelegd maar stap voor stap worden de
voorwaarden gerealiseerd om duurzaamheid in onderwijs en beroepen te implementeren.
-

Zijn er contacten met de inspecteurs van het onderwijs? Ja, die zijn vertegenwoordigd in het
begeleidingscomité.

8.2

Workshop Biomimicry door Codrin Kruijne

Biomimicry is een interdisciplinaire wetenschap over de
‘kunst’ van het nabootsen van de beste biologische
ideeën in de natuur om menselijke problemen op te
kunnen lossen.
Codrin Kruijne gaat in op de biomimicrymethode voor het leren van de natuur voor onze
ontwerpuitdagingen en sluit af met een aantal ideeën hoe dat in de samenleving is te realiseren.
Hoe is biomimicry gerelateerd aan het onderwerp circulaire economie? De toepassingen sluiten
naadloos aan bij de doelen van de circulaire economie. Plakband, geïnspireerd op gekko’s en energieefficiënte gebouwen geïnspireerd op termietenheuvels, zijn voorbeelden van biomimicry zoals het
vandaag de dag wordt toegepast. Gezien de noodzaak om de transitie naar een groene, circulaire
economie daadkrachtig in te zetten, kunnen we niet vroeg genoeg zijn.
Wat is biomimicry?
Biomimicry komt van bios (=leven) en mimesis (=imiteren) en is een nieuwe discipline die de beste
ontwerpen en processen in de natuur bestudeert en deze imiteert, toepast om menselijke
problemen op te lossen. Het bestuderen van een blad om een betere zonnecel uit te vinden is een
voorbeeld, een " innovatie geïnspireerd op de natuur. "
De kerngedachte is dat de natuur al veel van de problemen waarmee wij worstelen, heeft opgelost.
Dieren, planten en microben zijn de volleerde ingenieurs. Ze hebben uitgevonden wat werkt, wat
geschikt is, en wellicht het belangrijkste, wat het volhoudt op aarde, wat duurzaam is. Na 3,8 miljard
jaar van onderzoek en ontwikkeling is wat ons omringt, het geheim om te overleven. “Mislukkingen”
zijn fossielen geworden.
Net als de onderkoningvlinder de monarchvlinder imiteert, doen wij er goed aan best aangepaste
organismen in onze leefomgeving te imiteren. Een bewust nastreven van het genie van het
natuurlijke leven op aarde, is een overlevingsstrategie voor de mensheid, het pad naar een duurzame
toekomst. Hoe meer onze wereld functioneert zoals de natuurlijke wereld, des te meer kans dat we
er kunnen voortbestaan. Die wereld is van ons, maar niet van ons alleen.
Als we bewust het genie van de natuur willen nabootsen, dan moeten we op verschillende manieren
naar de natuur kijken: als model, maat en mentor. Biologie, chemie, natuur- en wiskunde, processen,
vormgeving e.d. vormen het interdisciplinaire kader om tot toepassingen te komen. In de biomimicry
wordt gekeken naar de natuur als model, als maat (gevend) en als mentor.
De natuur als model: Biomimicry is een (nieuwe) wetenschap die modellen van de natuur bestudeert
en vervolgens deze vormen, processen, systemen en strategieën vertaalt om menselijke problemen
duurzaam op te lossen.
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De natuur als maat: Biomimicry maakt gebruik van een ecologische standaard om de duurzaamheid
van innovaties te beoordelen. Na 3,8 miljard jaar evolutie heeft de natuur geleerd wat duurzaam
werkt.
De natuur als mentor: Biomimicry is een nieuwe manier van kijken en waarderen van natuur. Het
introduceert een tijdperk niet gebaseerd op wat we uit de natuur kunnen halen, maar wat we ervan
kunnen leren.

8.3

Workshop AUTOPOIESIS, perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs door
Guus Geisen

http://hetkind.org/2013/08/21/autopoiesi-perspectief-op-duurzaam-betekenisvol-onderwijs-van-de21ste-eeuw/ zie op deze link de zeven leidende principes van goed onderwijs!
Het begrip autopoiesis betekent letterlijk ‘zelfcreatie, zelfproductie’ en is door de biologen Maturana
en Varela in 1972 geïntroduceerd. Ze geven met dit begrip hun kijk op het biologische fundament van
cognitie en kennis. Volgens Maturana en Varela kan cognitie gekarakteriseerd worden als ‘een
effectieve actie die een levend systeem in staat stelt om in een bepaalde omgeving te kunnen
bestaan, daarmee de eigen wereld creërend’. Deze formulering betekent een bevestiging van de
noodzakelijk geachte kanteling van het onderwijs. We zullen kinderen meer in staat moeten stellen
om handelend om te gaan in een bepaalde omgeving en daarmee de gelegenheid geven de eigen
wereld te creëren.
Onderwijs in duurzaamheid. Duurzaamheid zien als mens, als professional, als bewoner van deze
planeet. De essentie van autopoiesis gaat over hoe duurzaam, betekenisvol onderwijs vorm kan
krijgen, in kaders te plaatsen is. Daarbij gaat het om kinderen te betrekken bij de toekomst. In de
ultieme vorm zien we kinderen nadenken over en werken aan complexe problemen van hun wereld
en de wereld. In de praktijk wordt dit al toegepast en zien we dat kinderen zeer betrokken zijn bij wat
er in de wereld dichtbij en veraf gebeurt.
De volwassenen die samenwerken met de kinderen, zijn diep onder de indruk van het aanvullende
perspectief van de kinderen en nemen de adviezen van de kinderen hoe de problemen aangepakt
kunnen worden zeer serieus.
Daarnaast zien we ook dat deze manier van werken betere resultaten oplevert ten aanzien van de
basisvakken rekenen, taal en lezen.
De publicatie Autopoiesis is bedoeld als impuls voor de innovatie van het onderwijs. Innovaties in het
onderwijs duren ‘in de regel’ 40 jaar! Voor de kinderen van nu is het echter van levensbelang dat we
hier geen tijd verliezen. Het zal versneld moeten gebeuren. Kinderen hebben recht op onderwijs dat
past bij de 21e eeuw. Daarbij is systeemdenken één van de tools.
De wereld zal zich niet uit de heersende crisistoestand kunnen ontwikkelen als ze dezelfde denkwijzen
blijft hanteren, die deze crisis juist hebben veroorzaakt (naar Einstein).
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Verbondenheid in leren en samenwerken
Guus Geisen begeleidt onderwijsorganisaties richting boeiend onderwijs. Voor hem zijn kinderen de
hefboom voor een duurzame toekomst. Volwassenen hebben de opdracht om kinderen te
ondersteunen in hun ontwikkeling zodat zij de verandering kunnen zijn die ze willen zien in de
wereld. Van zien naar zijn……………..
Guus praat niet alleen over boeiend onderwijs maar laat met praktijkvoorbeelden zien hoe boeiend
onderwijs werkt. Met behulp van gereedschappen uit het systeemdenken, de Five minds for the
Future*, meervoudige intelligentie (beide van Howard Gardner) en de breinvriendelijke klas gaat
Guus aan de slag met kinderen. Vaak werkt hij met leerlingen rondom vraagstukken van volwassenen
die ook vraagstukken van kinderen blijken te zijn.
Zijn uitgangspunt hierbij:
“Als het onderwerp niet betekenisvol is zal het brein de leerstof niet vasthouden. Dit betekent dat de
leerstof verbonden moet zijn met betekenisvolle problemen voor de lerenden. Leren is de bron van
weten (en niet omgekeerd!)”.
Guus Geisen toont in de praktijk aan dat leerlingen complexe vraagstukken aan kunnen – en daarbij
niet voor volwassenen onderdoen - mits ze begeleid worden door de juiste vragen en
gereedschappen. Zijns inziens is het nodig om het onderwijsleerproces te veranderen om duurzaam
leren mogelijk te maken. Als je dat onderwijsleerproces durft te veranderen, zullen kinderen in hun
kracht staan en jou en de wereld versteld doen laten staan!
Kern van elk leerproces is de kwaliteit van reflectie. Dit is van grote invloed op de inrichting van
allerlei organisaties.
Alexandra K. Trenfor: 'The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you
what to see.'
*Howard Gardner noemt vijf kenmerken van een toekomstige leider:
1. Wees deskundig op ten minste 1 vakgebied (The Disciplined Mind)
2. Leer verbanden te leggen tussen verschillende vakgebieden (The Synthesizing Mind)
3. Doe ontdekkingen en geloof in de mogelijkheden daarvan (The Creating Mind)
4. Wees respectvol tegen anderen (The Respectful Mind)
5. Wees altijd een ethisch mens (The Ethical Mind) – die houdt zijn doelen vast
Filmpje van 5 minuten van Howard Gardner over de Five Minds of the Future:
http://avansinteractive.wordpress.com/proefeditie-2/leren-anno-nu/5-minds-for-the-future/
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8.4

Workshop Atelier 3D: Komen tot een (lokaal) businessplan duurzaamheid door
Ton Swagten http://www.atelier3d.nl/

Na de aankondiging van het wegvallen (bezuinigingen) het gemeentelijke NME-centrum De
Kaardebol in Zutphen hebben vier betrokken, zelfstandige ondernemers het
maatschappelijke initiatief genomen om een ondernemingsplan voor een ‘
nieuw’ duurzaamheidscentrum te maken en te realiseren voor een
duurzaam Zutphen en regio: Coöperatie Atelier3D – Duurzaam Denken en Doen bestaat uit
maatschappelijke organisaties, bedrijven/ondernemers en onderwijsinstellingen. Inmiddels 64 leden!
De variëteit is groot, onder meer rondom het thema voeding: restaurant, kookstudio, werkatelier
voor ondernemers, landwinkel, producten van het land, stichting Eetlust, uiteenlopende tuinen,
middeleeuwse boerderij en nog veel meer. Daarnaast koppelingen met voedselcoöperaties (voco’s),
initiatieven zorg (te zendings-gericht?), koppeling groente oogsten (Rabobank) en dergelijke.
Ondernemend, spannend, verrassend en geheel zonder gemeentelijke subsidie. Op lokaal niveau
wordt door crowdfunding (lid worden, vrienden van, intentieovereenkomsten, giften voor
initiatieven) naar steun gezocht. Marktpartijen met een eigen marketingconcept. Visie-missie:
Burgers, bedrijven en organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor een duurzame samenleving. De
opdracht is: Duurzame activiteiten van inwoners, bedrijven en organisaties verbinden, ondersteunen
en versnellen, opdat ze effectiever worden. Hierdoor vergroot je bewustwording, bewustzijn voor
duurzaam kiezen en handelen.
Onderdeel van onze activiteiten is het functioneren als duurzaamheidsloket, -knooppunt, waarbij
met een nieuwe bedrijfsmatige en ondernemende werkwijze uiteenlopende doelgroepen
met duurzaamheidseducatie in aanraking komen.
De maatschappij is veel meer gericht op de b-marketing: betekenis, bevlogenheid, betrokkenheid;
de producten komen er anders uit te zien, duurzaamheid is een kenmerk… waar willen we naar toe?
Atelier 3D is een beweging, een coöperatie ( geen organisatie) die activiteiten, projecten
gezamenlijkheid opzet. In interactie vinden initiatieven plaats.
De klant bepaalt samen met NME wat hij/zij wil. Burgers gaan meer betekenis geven aan de inhoud,
nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.
Aandachtspunten verdere ontwikkelingen: rol gemeente (gemeente maakt terugtrekkende
beweging), zorg voor (continuïteit) educatie, selectie aan de poort, vertrouwen geven en vertrouwen
krijgen, competenties vergelijken (niet teveel overlap), nieuwe initiatiefnemers en hoe zijn jongeren
erbij te betrekken!

8.5

Workshop Vaardigheden en duurzaam ondernemen door Erick Wuestman
(Stichting Circulaire Economie)

De stichting Circulaire Economie is een jonge non-profit organisatie, die wil bouwen aan een
gezonde, schone en eerlijke economie, op basis van circulaire uitgangspunten. Opgericht in maart
2013 door Bas Luiting en Erick Wuestman, twee ondernemers met verschillende achtergronden die
niet alleen praten over een nieuwe, schone, eerlijke wereld, maar het ook gaan doen.

Verslag Benelux-conferentie 2013 Circulaire economie

Pagina 50 van 74

De Stichting Circulaire Economie is het platform waar professionals uit bedrijfsleven, overheid, nonprofit organisaties, wetenschap en onderwijs elkaar ontmoeten en samen aan de slag gaan om het
gedachtengoed verder te ontwikkelen, nieuwe toepassingsmogelijkheden te verkennen en dit verder
uit te dragen binnen Nederland.
De circulaire economie gaat uit van 3 principes:
1. De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en
worden (na eventueel hergebruik) teruggegeven aan de natuur.
2. De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden
hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (in een nieuwe lamp, bijvoorbeeld).
3. Klanten betalen voor het gebruik van gebruiksproducten, niet voor het bezit.
De circulaire economie is een economisch systeem waarin grondstoffen en onderdelen van
producten zoveel mogelijk worden hergebruikt (in de kringloop gehouden) of biologisch worden
afgebroken in de natuur. Het is een radicale breuk met het huidige ‘lineaire model’, waarin
grondstoffen worden verwerkt in producten die na gebruik worden gestort of vernietigd.
Het gaat om excellent vruchtgebruik i.p.v. bezit! Niet ‘het hebben’, maar ‘de functionaliteit kunnen
gebruiken’ wordt het nieuwe gebruiksmodel!
In deze circulaire economie worden producten aan het einde van hun gebruiksduur in onderdelen
teruggevoerd naar het begin van de keten, of als biologisch afbreekbare stof teruggegeven aan de
natuur. Tijdens de productie, het gebruik en de verwerking van het product worden geen schadelijke
stoffen uitgestoten naar water of lucht. Bovendien betaalt een klant in de circulaire economie alleen
voor het gebruik van een product, via een leaseconstructie.
Het eigendom blijft bij de producent. Die bepaalt de prijs van het gebruik aan de hand van de waarde
van de grondstoffen in het product en de kosten van de gebruiks- en verwerkingsfase.
Voorbeeld
U koopt geen lamp, maar betaalt voor ‘lichturen’. De kosten voor de grondstoffen en de elektriciteit
die nodig is voor het gebruik van de lamp, zijn verwerkt in de uurprijs. Als de lamp het begeeft, levert
de producent een nieuwe. Deze producent hergebruikt de grondstoffen van het oude exemplaar.
De producent heeft er dus belang bij om producten (middelen) te leveren die lang meegaan,
gemakkelijk te demonteren zijn, zodat ze gerecycled kunnen worden en zo min mogelijk energie
gebruiken.

IX . Excursie en presentatie met als thema ‘Duurzame energie vroeger en nu’
Wisselexcursie naar de Wenumse Waterradmolen en een uiteenzetting van de lokale onderneming
‘de A’ (= duurzame energie Apeldoorn)

9.1

Wenumse Watermolen

De excursie leidde naar de Wenumse Watermolen, voor het eerst in de boeken gemeld in 1331,
tegenwoordig een cultuurhistorisch monument en beheerd door vrijwilligers die de molen draaiende
houden.
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Wat voor onze conferentie interessant was, betrof ook de ’economische geschiedenis’ van de molen
waarbij de mens in die tijd gebruik maakte van de in de natuur aanwezige mogelijkheid om
waterenergie te ‘mobiliseren’.
Men was er achter gekomen dat als je in de hellingen van de Oost-Veluwe - ooit
opgedrukt door uitlopers van het Scandinavische landijs tijdens de 3e IJstijd (238.000
– 128.000 v. Chr., Saalien, Pleistoceen) die Nederland tot ongeveer de helft bedekt
heeft - kuilen groef (de zogeheten sprengenkoppen) er continu water bleef komen
die je in kleine stroompjes bijeen kon laten komen tot een grote “sprengenbeek”.
Omdat het daar vooral zandbodems betrof, is op grote schaal leem op de beekbodem
gesmeerd zodat het water niet wegzakte. Allemaal mensenwerk, de sprengenbeken
zijn alle met de hand gegraven. Die beken werden geleid naar de ‘bewoonde wereld’
waaraan watermolens gebouwd werden. In de hoogtijdagen stonden er aan de
oostzijde van de Veluwe van Arnhem tot Zwolle ruim 1000 watermolens, soms
verschillende per sprengenbeek.
Omdat er onvoldoende water werd aangevoerd om de hele dag door de watermolens aan te drijven
en omdat de molen niet altijd hoefde te draaien, verzamelde men het water voor het molenrad in
een soort stuwmeer, de zogenoemde ‘wijerd’. Dit stuwmeer vormde de energievoorraad voor de
waterradmolens.
Mensen bleken zeer vindingrijk. De ronddraaiende beweging van het waterrad wist men te benutten
door er molenstenen mee te laten draaien (graanmolen) of hamers mee te laten slaan (kopermolen).
Het lukte zelfs ronddraaiende bewegingen om te zetten in horizontale zoals bij de houtzaagmolen.
De Wenumse Watermolen geeft ook een inkijkje in de vroegere economieën. Evenals nu het geval is,
was toen de eigenaar van energie een machtig mens. Wie de watermolen bezat, was rijk. Daar was
met de hand niet tegenaan te werken. Daarbij werd niet alleen lokaal gekeken of er nog wat te
malen (graanmolen) of te wassen (wasserij) maar soms ook ver over de grenzen heen. Zo werd de
Wenumse Watermolen in 1768 een kopermolen.
In ovens werd kopererts gesmolten dat onder de kracht van grote hamers – aangedreven door
waterkracht – geplet werd tot grote koperen platen. Op hun beurt gingen de koperen platen weer
naar de havens waar ze o.a. op de koopvaardijschepen van de VOC (Verenigde Oost-Indische
Compagnie) werden genageld tegen paalworm! Het kopererts werd van heinde en verre per boot
aangevoerd (zoals Spanje, Marokko) en met vaar- en voertuigen naar Wenum (of all places!)
gevoerd. Zijn we nu verbolgen als het om kinderarbeid in de wereld gaat, toen werden kinderen in dit
‘inferno’ bij de smeltovens ingezet om het vloeibare kopererts te verplaatsen. Menig kind werd toen
niet oud.
Molenaar Gerrit Goedhart gaf tekst en uitleg. Hij maakte duidelijk dat de gewonnen energie in feite
schoon en duurzaam was maar dat wat er tijdens de werking als wasmolen of kopermolen aan afval
vrijkwam ‘gewoon’ geloosd werd. “Er zit ter plekke nog zoveel koper in de grond dat je voor
stroomgeleiding eigenlijk geen draadje hoeft te trekken …….”. Na de uitleg werd het molenwerk in
beweging gezet en konden we in de kelderruimtes het vernuft van het verleden zien. Vooral ook de
werking van de houtzaagmolen wekte bewondering op.
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9.2

Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn Duurzaam van en voor Apeldoorn door
Michael Boddeke, directeur van ‘de A’

Paleis Het Loo werd ooit opgericht door prins Willem III (1650 – 1702). Generatiegenoot Lodewijk XIV
woonde op het paleis in Versailles. Dat paleis was veel groter en had een veel grotere tuin maar de
fontein van paleis Het Loo spoot een stuk hoger, liefst 13 meter hoog en bleef spuiten door gebruik
te maken van het natuurlijke hoogteverschil en de continue aanvoer van water vanuit de hoger
gelegen Veluwe. Je stond vroeger in voor je eigen energievoorziening. Aan met name de oostzijde
van de Veluwe maakte men daarbij ook
gebruik van stromend water als natuurlijke,
duurzame krachtbron.
Een paar eeuwen later zijn we meer en
meer aangewezen op ontwikkelingen om
duurzame energie op te wekken. Energie is
uit het straatbeeld verdwenen, het is
fossiel geworden. We willen hiervan af. Als
je dat wilt veranderen moet je het bij jezelf
houden. Duurzame energie kun je zelf
doen, in je achtertuin kun je het regelen.
Vooral ook op lokaal gebied zijn er – nog betrekkelijk kleinschalige – initiatieven om meer en meer
zelf energie uit de eigen omgeving te genereren.
In 2010 startte Michael Boddeke, oud-wethouder van Apeldoorn met zijn droom. Inmiddels – stand
december 2013 – is de 500e afnemer in de bloemetjes gezet, De Aventurijn - een basisschool in
deelgemeente Loenen!
In een pdf (zie onderaan **) is onder de subtitel “Van idee(alist) naar waarmaken” de opzet van een
organisatie voor ‘Duurzame energie van en voor Apeldoorn’ beschreven. De eerste gedachte was het
schrijven van een businessplan samen met 500 mensen! Dat werkt (natuurlijk) niet. Uiteindelijk
hebben 60 mensen zich aangemeld; iedereen kreeg een nummer. Er werden vragen gesteld en men
kon anoniem reageren. Zo was je je min of meer verzekerd van onbevooroordeelde antwoorden.
Uiteindelijk zijn er 41 overgebleven; wie geen antwoord gaf, werd geschrapt. Er werden participaties
voor een beginkapitaal uitgeschreven. 1 participatie kost(te) € 55.
Daarna is samen de energiecoöperatie opgericht. De coöperatie (= de leden) bepaalt uiteindelijk
welke kant je opgaat. Inmiddels zijn er 301 leden die € 62.000 kapitaal opbrachten. Het is een
coöperatie zonder winstoogmerk. Als energieleverancier is het aangesloten bij energiebedrijf
Greenchoice. Groen gas wordt gewonnen uit vergisting en komt uit Apeldoorn.
** Meer lezen over de opzet en oprichting A?
www.duurzaamorganiserendoen.nl/files/whitepapers/paper29_kwast.pdf.
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X.

2e session d'ateliers

De tweede workshopronde betrof 4 dezelfde workshops als in ronde 1 (Cahiers du Développement
Durable; Biomimicry; Autopoiesis en Atelier 3D) aangevuld met Bruto Nationaal Geluk door Maarten
Desmet en Metamorfosis door Karen Jonkers, Ruud Maarshall en Juliën Haffmans).

10.1

Workshop "Bruto Nationaal Geluk" door Maarten Desmet
Bhutan kiest voor een ontwikkelingsfilosofie die focust op
het welzijn van de bevolking en het milieu, het Bruto
Nationaal Geluk. Hoe is het Bruto Nationaal Geluk
ontstaan? Wat betekent het precies? Wat is de werking
ervan? En hoe kunnen we het vertalen naar onze
Westerse wereld? Is het een oplossing voor onze
maatschappelijke, economische en milieuproblemen? Is
er een verband tussen collectief welzijn en individueel
geluk?
Met anderen schetst Maarten Desmet in zijn boek de
achtergrond waartegen het Bruto Nationaal Geluk
ontstaan is en beschrijft vervolgens wat het inhoudt,
zowel voor Bhutan als voor ons.
Hij onderzoekt samen met denkers van bij ons de
mogelijkheden van het model. Bruto Nationaal Geluk wil
een positief en constructief verhaal aanreiken.

Maarten Desmet is architect maar geen alledaagse. Zijn codewoord is Bruto Nationaal Geluk. Hij
richt zich met zijn jonge bureau Urban Planning Office vooral op duurzame stedenbouw. Hij is
coördinator van de Universiteit voor het Algemeen Belang te Antwerpen en lid van Staten-Generaal.
Maarten vindt dat duurzaam bouwen geen doel op zich kan zijn, maar wel een middel en een
noodzakelijke voorwaarde om tot een gelukkige omgeving, wijk of stad te komen. Tijdens een bezoek
aan een stadsontwikkelingsproject in het koninkrijkje Bhutan leerde hij de principes van het Bruto
Nationaal Geluk kennen. Daarin zag hij een invulling van het begrip duurzaamheid die verder ging
dan het bekende ecologische verhaal.
Sindsdien onderzoekt Maarten of het mogelijk is om een wijk of een stad te ontwerpen op basis van
deze parameters. Het BNG is méér dan het BNP van een land: sociale, ecologische, culturele én
economische factoren spelen een rol. Het woordje ‘geluk’ in de afkorting heeft niets te maken met
het kortstondige gevoel, maar wel alles met ‘leven in harmonie’. Iets wat ons huidige economische
systeem net tegenwerkt.
Bhutan: waar het allemaal begon
Koning Jigme Singye Wangchuk van Bhutan kwam in 1972 – hij was 17 jaar – als eerste met de term
Bruto Nationaal Geluk (BNG) op de proppen. Dat vond hij belangrijker dan het Bruto Nationaal
Product, dé indicator van welvaart in de Westerse wereld. Kenners van Buthan plaatsten de uitspraak
Verslag Benelux-conferentie 2013 Circulaire economie

Pagina 54 van 74

in de boeddhistische cultuur van het koninkrijk in de Himalaya. Al in de eerste sociale contracten en
wetboeken van het land in de 17e eeuw vinden we de term ‘geluk’ terug.
Er staat bijvoorbeeld geschreven dat de wetten van het land het geluk van alle levende wezens
moeten bevorderen. En zelfs dat, als de overheid geen geluk kan creëren voor de bevolking, er geen
enkele reden is dat deze overheid bestaat! Het is niet bij woorden van de vierde koning van Bhutan
gebleven. Vandaag is het Bruto Nationaal Geluk in Bhutan uitgegroeid tot een samenlevingsmodel
dat op duurzame wijze streeft naar geluk en welzijn. Men gebruikt een set cultuureigen indicatoren
om zo de graad van geluk of welzijn in het land te meten. Deze ‘geluksindicatoren’ worden ook
gebruikt als ‘screening tools’ om wetsvoorstellen of projecten te toetsen.
De Verenigde Naties hebben 20 maart uitgeroepen tot internationale Dag van het Geluk. Volgens
de Algemene Vergadering van de VN is ‘het nastreven van geluk een fundamenteel menselijk doel’.
Zij roept de 193 lidstaten op de Dag van het Geluk bijvoorbeeld in het onderwijs op een passende
manier te vieren. Het initiatief kwam van Bhutan.

10.2

Workshop Metamorfosis door Karen Jonkers, Ruud Maarshall en Juliën Haffmans

Het Metamorfosisteam heeft, in opdracht van Agentschap NL en Natuur- en Milieucommunicatie
(NMC) van de gemeente Utrecht, uitgezocht waaraan een toekomstbestendige NME-organisatie
moet voldoen en welke kerncompetenties nodig zijn. De volgende zaken worden uit de doeken
gedaan door ons team: wat heb je daarbij (als team, als organisatie, als netwerk) nodig aan
gezamenlijke transitiecompetenties?
Wat biedt het team Metamorfosis om jullie bij te staan op de spannende weg naar een duurzame
organisatie? Last but not least: Test uw eigen transitiecompetenties!!!
Je moet een visie opbouwen door volgende vragen te stellen: Waar zijn we goed in? Met wie samen?
Welke verschijningsvorm kiezen we? Welke diensten? Welke processen? Welke functies? Welke
competenties? Welke competentienetwerken? Zoek samenwerking met strategische partners.
Vergeet ook het onderwijs niet (basisonderwijs en secundair onderwijs). Duurzaamheidscompetenties in de praktijk brengen. Het systeemdenken invoeren. Wat heb je nodig als NME-centra
om te overleven als de overheidssteun wegvalt?
Transitiecompetenties voor personen, organisaties en netwerken zijn: samenwerken, netwerken:
relaties leggen, belangen verkennen, eigen kwaliteiten zichtbaar maken, persoonlijke contacten
onderhouden, antenne voor ontwikkeling, reflexief leren: persoonlijke verantwoordelijkheid,
inbrengen van twijfels en vraagstukken, verplaatsen in perspectieven, open staan voor verrassingen,
proces bijsturen door individuele en/of gezamenlijke reflectie, ondernemen, project leiden, borgen
(succes zichtbaar en herhaalbaar maken).
Wat heeft de NME-sector nodig om ook in de toekomst succesvol te zijn? Werken rond netwerken.
Komen tot werkknooppunten van duurzaamheid. “Duurzaamheidsknooppunten” voor bijvoorbeeld
buurtparticipatieprojecten met zonnecollectoren. Voor kleinere centra betekent dit facilitering van
programma’s en buurtinitiatieven etc.
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Als je op 30% van je subsidie valt, heb je nieuwe invalshoeken nodig.
Visie opbouwen door volgende vragen te stellen:
- Waar zijn we goed in?
- Met wie samen?
- Welke verschijningsvorm kiezen we?
- Welke diensten?
- Welke processen?
- Welke functies?
- Welke competenties? Competentienetwerken
- Hoe ontwikkel je dit?
Transitiecompetenties voor personen, organisaties en netwerken:
1) Samenwerken
2) Netwerken: relaties leggen, belangen verkennen, eigen kwaliteiten zichtbaar maken,
persoonlijke contacten onderhouden, antenne voor ontwikkeling
3) Reflexief leren: persoonlijke verantwoordelijkheid, inbrengen van twijfels en vraagstukken,
verplaatsen in perspectieven, open staan voor verrassingen, proces bijsturen door
individuele en/of gezamenlijke reflectie
4) Ondernemen
5) Project leiden
6) Borgen succes: zichtbaar en herhaalbaar maken

XI.
11.1

Voice of Youth
Stefanie Demedts en Margo Vandorpe*

Wij zijn studenten van Gent en Leuven, elk bezig met duurzaamheid in een andere
studentenorganisatie. Stefanie is lid van VVS, de Vlaamse overkoepelende studentenvereniging waar
ze een werkgroep rond duurzaamheid wil oprichten. Margot is Penning bij UGent1010 de
studentenorganisatie van de Universiteit Gent die concrete projecten opzet om de
universiteitsomgeving duurzamer te maken. De voorbije dagen hebben wij het meest geleerd door
de sprekers die het idee van circulaire economie, consuminderen, re-cycle & re-use vatten en
omzetten in concrete ideeën, zoals de creativiteit van Verdraaid Goed en het idee van Thomas Rau
'je koopt licht, geen lamp’. Als gebruiker betaal je daarbij niet langer voor de materialen, de lamp en
toebehoren – die blijven eigendom van de leverancier. Je wordt immers geen eigenaar. Je betaalt
alleen nog maar voor het gebruik.
Hier voegen we er zelf één aan toe, een voorbeeld van een familie in Boston die niet recycleert maar
simpelweg geen afval produceert in hun huishouden. Ze gaan shoppen met herbruikbare zakjes en
glazen bokalen, inspirerend! Je moet er wel voor gaan. Beelden zeggen meer dan woorden: ‘Zero
waste family’ https://www.youtube.com/watch?v=Wj0JBJ6muDs maar ook als filmpje op
www.benelux.int/ te vinden.
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We sluiten af met een komisch filmpje van onze Vlaamse TV-helden ‘Bongo Bon voor 1 ton CO2 ‘
.https://www.youtube.com/watch?v=jyb80lNfMzA . Ook deze is als filmpje op www.benelux.int te
vinden.
*Stefanie Demedts studeert architectuur aan de KU Leuven (na de inkapseling van Hogeschool voor
wetenschap en kunst in de KU Leuven). Ze zit in de VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) en zal
vanuit die functie meegaan naar de Benelux-conferentie. Op het vlak van duurzaamheid heeft ze
ervaring door projecten waar ze aan meewerkt, bijvoorbeeld zero campus.
Margot Vandorpe is de kersverse (sinds dit academiejaar) penningmeester van UGent1010. Ze
studeert momenteel economie aan de universiteit Gent. Studeerde eerder sociaal economische
wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen.

11.2

Voice of Youth door Floris Visman (geschreven column over dag 2)

De Headset
Biomimicry. Autopoiesis. Lease jeans. Geinige termen maar voor mij is er deze conferentie maar
eentje die er ver bovenuit steekt: De Headset.
Niet een gewone microfoon met een koord dat zich al lopende als een wurgslang om je heen wikkelt
en die je ongeveer in je mond moet stoppen omdat anders niemand je verstaat. Nee, een heuse
koptelefoon met lulijzer waarmee je meer lijkt op een figurant uit Star Wars.
Neem Antoine Heideveld, projectmanager. Zonder headset een monotoon prevelende
domineeszoon, zonder oreert hij als een heuse Steve Jobs zonder zwarte coltrui als een strijder voor
De Groene Zaak.
In de bloeitijd van de molenaars waren er echter nog geen headsets. Zij verhieven hun stem gewoon
tot het volume van een kleine straaljager als ze collega’s wilden informeren over de laatste
graanprijzen. Ik had molenaar Gerrit Goedhart het liefst met een hap graan in zijn mond luidkeels
boven iedereen uit horen toornen. Zoals toen. Maar ook molenaars gaan met hun tijd mee.
Duurzaamheid is ook zoiets waar ze nooit van hadden gehoord. Ze waren het wel maar het werd niet
benoemd. Woorden met meer dan twee lettergrepen bestonden überhaupt nog niet.
Zij deden wat nodig was om te kunnen eten en warm te blijven.
Duurzaamheid blijkt tijdens de conferentie een lastig te definiëren begrip. Ik heb nog geen
eenduidige omschrijving gehoord.
Ik schop mijn schoenen uit en ga op bed zitten. Het houdt mij nog steeds bezig. Ik kijk om heen of
iedereen slaapt. Dan schuif ik hem zachtjes over mijn oren. Misschien dat de headset helpt.

XII.

De taalbarrière: komisch intermezzo

De avond start met een paar komische en semi-komische (met een ondertoon) filmpjes. Doel was om
op humoristische wijze te kijken naar de taalbarrière die zich ondermeer tussen Frans- en
Nederlandstaligen voordoen. Filmpjes daarover zijn alle terug te vinden op www.benelux.int.
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Een aantal daarvan zijn de revue gepasseerd. Bij 1. “We are sinking” (een promo voor een
taleninstituut) 2. ” Faux contact” en 3. The Italian gaat het om misverstanden en versprekingen. Soms
wordt er veel gezegd maar zijn geen woorden nodig (filmpje 4.), soms zijn er geen woorden nodig en
wordt er ook nauwelijks iets gezegd (5. Collaboration).
Power point 6. levert een paar plaatjes op over taalverwarring en 7. betreft Franse SMS-taal met een
Nederlandse verklaring. Afgesloten is met een filmpje Palings (Anguilles) waarbij een jongetje van 6
een verhaaltje wil vertellen over een paling. Daaraan is de paling niet van plan mee te werken …….
Op enig moment grijpt de NME’er/EDO’er in en kan de jongen zijn verhaal vervolgen.

XIII.

Aansluitend inhoudelijke markt met projecten en producten



Competenties en web-quests in Mind the Gap door Hans Smit. Mind a Gap: There is a gap
between school and real-life. Veel kinderen leren op school zonder echt te beseffen dat die
kennis ook buiten school van toepassing is. Mind a Gap wil deze kloof overbruggen door het
thema duurzaamheid vorm te geven in vragen, web-quests, over 20 ‘dagelijkse’
onderwerpen. Deze onderwerpen zijn in Europees verband gekozen, getest en uitgewerkt.
Met de web-quests laten leerkrachten hun leerlingen hun wijk opnieuw inrichten, plannen ze
hun eigen vakantie, worden ze gestimuleerd een overwogen keuze te maken over nieuwe
kleding, brengen ze hun eetgedrag in kaart etc. De web-quests zijn verdeeld over 5
categorieën: eten & drinken, mijn wijk, transport, sociaal en consumptie). De web-quests
(Nederlands) zijn in te zien op www.migaproject.eu en sluiten aan op het curriculum.
Leerlingen gaan in groepjes aan de slag en beoordelen zichzelf met behulp van rubrics (op
competenties). Het gaat bijvoorbeeld om het opzoeken en verwerken van informatie,
samenwerken en communicatie.



Autopoiesis, perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs, Guus Geisen (zie uitgebreid
verslag bij 10.3). De essentie van autopoiesis (= zelfcreatie) gaat over hoe duurzaam,
betekenisvol onderwijs vorm kan krijgen, in kaders te plaatsen is. Daarbij gaat het om
kinderen te betrekken bij de toekomst. In de ultieme vorm zien we kinderen nadenken over
en werken aan complexe problemen van hun wereld en de wereld. Over autopoiesis is
uitgebreid gerapporteerd bij de workshop met dezelfde naam.



Metamorfosis. Competenties voor een toekomstbestendige (NME-)organisatie, Ruud
Maarschall en Karen Jonkers Metamorfosis. Metamorfosis heeft onderzocht en uitgezocht
waaraan een toekomstbestendige NME-organisatie moet voldoen en welke
kerncompetenties daarvoor nodig zijn. Als subsidies wegvallen heb je nieuwe invalshoeken
nodig. NME-centra zouden zich moeten omvormen tot werkknooppunten van duurzaamheid,
“Duurzaamheidsknooppunten” voor bijvoorbeeld ook buurtparticipatieprojecten.
Metamorfosis uit uitgebreid toegelicht bij de workshop met dezelfde naam.



EDOMeN, methodiek voor professionalisering voor de eigen organisatie om te komen tot een
actieplan voor EDO door Jürgen Loones
EDOMeN, train de trainer: een (speelse) gespreksmethodiek over educatie voor duurzame
ontwikkeling. Doel van de training is om met je team samen na te denken wat Educatie voor
Duurzame Ontwikkeling (EDO) kan betekenen, samen te reflecteren hoe je EDO een plaats
kan en wil geven. http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/edo/edoaanbod/edomen
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Klimaat voor Ruimte door Matthijs Begheyn, landelijk coördinator Globe Nederland. GLOBE
is het door Al Gore – voormalig vice-president USA - opgezette onderwijsprogramma rond
wetenschap en milieu. GLOBE staat voor Global Learning (and) Observations (to) Benefit
(the) Environment. Leerlingen op meer dan 22.000 scholen in 111 landen verzamelen in
samenwerking met wetenschappers gegevens over het mondiale milieu. Wereldwijd worden
data verzameld, aan de GLOBE database doorgeven en (onderling) uitgewisseld. Nederland
http://www.globenederland.nl/ en internationaal www.globe.gov



Discussie: Hoe kan de transitie naar de duurzame samenleving maximaal momentum krijgen?
Boek, Welstendige ontwikkeling, een betere kijk op groei (2013), Ton Tushuizen
ISBN 978-90-8686-220-7 Wageningen Academic Publishers.
De Westerse wereld verkeert in een impasse. Er zijn crises op het gebied van economie en
milieu. Toenemende mondiale competitie zet de Westerse hegemonie onder druk terwijl de
schaarste aan grondstoffen snel groter wordt. Er leeft zowel een gevoel van richtingloosheid
als het idee op een doodlopende weg te zijn beland. Eenzijdig inzetten op economische groei
om deze problemen en gevoelens aan te pakken blijkt achterhaald. Ook duurzame
ontwikkeling als strategie is ontoereikend.
Met de uitgave Welstendige ontwikkeling zet Ton een belangrijke stap naar de oplossing. Een
oplossing die er wel degelijk is. Hij introduceert een nieuw begrip: welstendigheid. Voor
menigeen een begrip om behoorlijk aan te wennen en ook dusdanig onbekend dat de
spellingcontrole er niet veel anders van weet te maken dan bestendigheid. In
‘welstendigheid’ staat het welzijn van de mens centraal, niet alleen in het hier en nu maar
ook op de lange termijn. Vanuit deze invalshoek wordt gekeken naar een ‘Grand Design’, een
‘nieuwe kijk op groei voor de 21e eeuw’.
De nieuwe kijk is gebaseerd op een vol vertrouwen in de mens die zich deze nieuwe kijk
alleen nog moet eigen maken. De oplossingen voor de problemen van deze tijd liggen
dichterbij dan menigeen denkt …..



Duurzaam belevenisonderwijs, presentatie energie-transitiekist, Guido van Belle Duurzaam
belevenisonderwijs, presentatie energie-transitiekist, www.belevenisonderwijs.nl/ Volgens
de site is hij de watermanager van het onderwijs. Schrijver van de lesmethode Klimaatvak.
En loop warm voor duurzame energie van eigen bodem. Voor het ervaringsgewijs bewust
maken van klimaatverandering. Belevenisonderwijs in de vorm van excursies, modules en
leskisten. Zodra de leerlingen ondergedompeld zijn in de activiteit gaat de trechter in het
hoofd open en is kennisoverdracht kinderspel. Met de opgedane kennis krijgt de eigen rol in
bijvoorbeeld de klimaatverandering een plek. Pas dan krijgt bewustwording een mogelijk
effect. Het handelingsperspectief is geboren. De recent ontwikkelde ‘energie transitiekist’ is
een set van 4 grote kisten met materialen om aandacht te besteden aan allerhande vormen
van schone energie. Van daaruit wordt ingegaan op prangende vragen als: kolencentrales,
blijven we dat willen? Wat zijn de alternatieven? Wind, niet altijd beschikbaar. Zonnekracht?
Hoe te komen tot slimme netwerken. Sluit aan bij lesstof 3 havo/vwo.
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Mierenboerderij, Jan Peter Oudenampse, www.mierenboerderij.nl over de ecologie van
mieren. Presentatie en demonstratie van de educatieve mogelijkheden (inhoud, praktijk,
materialen) van een eigen mierenkolonie (in de klas) al of niet in een gel met verlichting.
“Bied uw kinderen een kijkje in de bijzondere wereld van een mierenkolonie”! Vanaf 2013
biedt Mierenboerderij materiaal aan om te gebruiken op basisscholen en buitenschoolse
opvang. Met levend materiaal wordt ‘jong’ getriggerd en met het educatieve pakket ontwikkeld in samenwerking met Stichting Veldwerk Nederland - van de goede verhalen
voorzien. Aan ‘de mier’ is ‘de natuur’ volledig op te hangen. En niet alleen ‘jong’ wordt
getriggerd. Gezien de aantallen die
vol bewondering naar de kolonie
mieren in een gesloten ‘boerderij’
(zie illustratie) en het bijbehorende
verhaal kwamen kijken/luisteren.
Jan Peter verzorgt workshops voor
in de klas (of wellicht ook voor
geïnteresseerde teams
leerkrachten) en neemt dan diverse
kolonies met mieren mee om een
kijkje te geven in de bijzondere
wereld van de mierenkolonie! De
kinderen leren hoe mieren met
elkaar omgaan en leren daarvan gelijk ook hoe ze met elkaar zouden moeten omgaan.
Mieren zijn een voorbeeld, ze zijn helden! Direct beschikbaar: Workshop bij u in de klas:
Leskist Mieren zijn helden voor groep 1-4 en Leskist Mieren zijn helden voor groep 5-8.
info@mierenboerderij.nl.
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WOENSDAG 23 OKTOBER
DAGTHEMA > NME/EDO IN DE PRAKTIJK, VASTSTELLEN AANBEVELINGEN, VOORUITBLIK
INVULLING THEMATIEK IN 2014 (VLAANDEREN) EN 2015 (LUXEMBURG)

XIV.

Ecologie van het leren – dr. Manon CP Ruijters MLD (Lector Stoas Vilentum)
www.stoasvilentum.nl

Combinatie van 2 woorden die beide een grote abstractie hebben.
Ecologisch:
- Samenhang invloed van de mens, dynamiek, ontwikkeling
- Ecologie, diversiteit, verbindingen en samenhangen, interacties
- Ecologie is een manier van kijken
Drie termen om ecologie als inspiratiebron voor het leren op de werkvloer te gebruiken:
-

Holistisch
Systemisch: verbindingen, belangen
Organisch: wanneer is genoeg genoeg, haalbaarheid, groei

Holistisch perspectief: overzien van het geheel (we benaderen leren vaak te smal).
Waarnemen is een kunst. We kijken naar een het filmpje WHODUNNIT: It’s easy to miss something
that you are not looking for. www.youtube.com/watch?v=QN0JT3PK0tY (als filmpje ook te vinden op
www.benelux.int).
Hoe leer je?
Er zijn verschillende manieren van leren: Kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen,
ontdekken. Welke voorkeuren van leren herken je? Faciliteren we ze ook?
Laten we ze even doorlopen.
Kunst afkijken wordt op school bij overhoringen niet zo gewaardeerd (spieken). Maar is natuurlijk
heel leerzaam. Hoe hoger in het management, des te meer kunstafkijkers. Zoeken naar iemand die
een goed voorbeeld heeft, overnemen en zien dat het werkt. Mensen die succesvol zijn in de
spotlights zetten en bruikbare elementen benutten. Leren in de complexiteit van elke dag. Heel snel,
vooral goed voor mensen die ongeduldig zijn. Rollenspellen roepen bij hen irritatie op. Kunst afkijken
is een goede manier voor cultuurveranderingen, zit vaak in finesses. Veel ingezet door management
en marketing.
Participeren is een heel milde vorm van leren. Alles gewoon samen doen. We nemen allemaal een
stukje van de puzzel. Een echte participerende opdracht geven. Veel ingezet door de zorg,
bestuurders, personeel & organisatie. Effectief voor samenwerken en meervoudig kijken. Komt voor
bij hoogleraars, daar waar contact nodig is. Vraag is waar de grens van het samen is?
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Kennis verwerven is feiten leren die verifieerbaar zijn. Het beeld ‘De steen van de waarheid’ bevindt
zich in Rome (als je je hand in de mond van het beeld steekt en je spreekt de waarheid niet, dan krijg
je je hand niet terug). Dit is het dankbaarste symbool voor kennis verwerven en niet boeken.
Brainstormen is horror voor kennis verwerven. Objectieve kennis, experts, expliciet en doelgericht.
Veel gekozen door: juristen, techniek, effectief voor kennisintensieve vraagstukken. Het leren
aanpassen aan de opdracht en niet aan de personen.
Oefenen is een manier van leren die het meest overgewaardeerd is. Is leren onder begeleiding,
voorzichtige stapjes zetten. Kenmerken: veiligheid, leren van fouten, begeleiding. Komt niettemin
veel voor in topsport, onderwijs. Nieuwe vaardigheden aanleren! Kan ook vertragend werken, willen
niet echt vernieuwen. Te snel gedwongen worden om het in de praktijk te doen is niet goed voor
hen.
Ontdekken is aangaan, in het diepe springen. Ontdekken wat je leuk vindt, zelfsturing, een tikje
eigenwijs, inspiratie belangrijk, adviseurs, professionals.
Wat vraagt het leren in de toekomst van ons?
Verbeelden (imaginair leren) en doorzien (intuïtief leren).
Imaginair leren
De genoemde 5 vormen van leren zijn beheersbaar, maar imaginair leren is complex. Je maakt
filmpjes in je hoofd. Hoe verloopt het verhaal, speelt door je hoofd. De complexiteit is dat het
moeilijk is om te delen, hoe breng je dit over? Het is een enorme rijkdom in je hoofd. Dit heb je ook
met smaak. Te veel structuur is hierbij niet goed, zeker als je geen ruimte laat voor creativiteit. Je
kunt hiermee veel leren van verhalen en dingen die nog niet af zijn. Zaken moeten verbonden
worden. Rechters herkennen dit heel goed.
Intuïtief leren
Dit is typisch iets voor bestuurders. Ze vinden zichzelf sociaal. Een vorm van leren die sociaal gevoed
wordt, door mensen om je heen. Je bent gericht op ontvangen. Het selecteren van informatie is
cruciaal.
Leren en ontwikkelen
Wanneer gaat het over leren en wanneer over ontwikkelen
Leren
Korte termijn
Toevoegen
Beheersen is belangrijk
Zin en zin geven
Kennis, vaardigheden
Van buiten af
Zone van naaste ontwikkeling
Oefenen: fysiek herhalen

Ontwikkelen
Lange termijn
Terugvinden
Loslaten
Zijn en bestaansrecht
Talenten, eigenschappen
Van binnen naar buiten
Distantie: het verlangen om te begrijpen
Imaginair: herhalen in je hoofd
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Het leren in organisaties
Individueel leren en ontwikkelen

Veel inhoud
Doelgroepen
Lineaire aanpak
Impliciete focus op dat wat er niet is
Vanuit interventiewereld, uitstapjes naar werk
Professionalisering en persoonlijke ontwikkeling

Eerst uitdenken en dan implementeren

Organisatieontwikkeling: leren zit
fragmentarisch in elkaar en maakt zo de puzzel
groter
Beter is: waar gaan we naar toe?
Het leren zit in het complex
Dimensionale aanpak
Bewuste omgang met overvloed en schaarste
Vanuit werkwereld, uitstapjes naar leren
Besluitvorming, cohesievorm, creatie, navigatie,
persoonlijke ontwikkeling, professionalisering en
samenwerking
Al doende implementeren

Maak het zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat (Einstein).
XV.

The Challenge, overstappen naar een duurzame wereld door Roel van Raaij

De praktijk van ESD (The mobile phone) – ppt Arjen Wals (Professor of Social Learning &
Sustainability at Wageningen University) en The Challenge – ppt Roel van Raaij.
Haal eens een mobieltje uit elkaar.
Slechts in combinatie met elkaar werkt alles! Als we een mobieltje uit elkaar gooien verdwijnen de
onderdelen in verschillen afvalbakken. Deze ‘cultuur’ zal doorbroken moeten worden waarbij elk
onderdeel - in samenhang of op zich zelf - weer een nieuwe plek in een universele, doorgaande,
technische kringloop der elementen (grondstoffen) krijgt. Daar hebben we afgelopen dagen veel
inleiders verstandige, maar vooral en gelukkig ook concrete dingen, over horen zeggen. Daar kunnen,
nee moeten we wat mee. Wat gevolgen heeft dat voor onze benadering?
Duurzaamheid/duurzame ontwikkeling
Roel beeldt het uit in 3 grote cirkels (doel- middel – ik/mens) die elkaar overlappen.
In het overlap gebied komen samen: samenhang – doen – actie
Met elkaar vullen we ter plekke bij doel, middel en mens gemakkelijk allerlei inhouden van de cirkels
in. Daar liggen de uitdagingen van ons werk, ons werkveld.
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Doel
-

Planet Profit People
People: bewoners planeet
Doen
o Energie (genereren/geven)
o Respect
o Passie
Middel(en)
Mens
-

Professionals
Gebruik van ………… middelen, tijd,
ruimte en dergelijke
Processen
Handelingsperspectieven

Verschillende interpretaties
Ik: natuur, pion, steentje bijdragen
Schuldgevoel
Proces-tol
Geluk – persoonlijk
Sociale cohesie

Laten we dat eens bekijken in relatie met gevoelens en meningen die De Nieuwe Wildernis in
Nederland oproept. De Nieuwe Wildernis is een documentaire over natuurontwikkeling in de
Oostvaardersplassen, een ingepolderd deel van een voormalig stukje binnenzee (de Zuiderzee, na
afsluiting het IJsselmeer). Wat zich daar ontwikkelde moet een beeld zijn van hoe duizenden jaren
geleden ons land, onze delta zich ontwikkelde. We hebben van alles aangelegd en bebouwd maar op
die plek waar we ‘even niet aan toekwamen’ greep de natuur de kans zich te ontwikkelen zoals
alleen de natuur zich zal ontwikkelen. Geen draaiboeken met verwachte processen maar op zoek
naar nieuwe evenwichten waarbij we (= de mens) er allerhande grote grazers een plek hebben
gegeven. De geboorte van een nieuw gebied met zijn eigen ‘barensweeën’ en ‘groeistuipen’. Daar
kan niet iedereen gemakkelijk aan wennen maar nu zijn het riet, water, de ruige grasvlaktes en de
wilde dieren van de Oostvaardersplassen niet alleen uniek voor Nederland, maar voor heel Europa.
Van de Oostvaardersplassen is er maar één in Nederland. Sterker nog: in heel Europa is er geen
gebied dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken valt. In het diepst gelegen deel van Zuidelijk
Flevoland, de door de mensen aangelegde polder in het IJsselmeer, schiep de natuur een groot
moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen.
Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten het gebied te vinden, net als reeën, vossen, hazen,
vleermuizen en vlinders. Zelfs de zeearend, de ‘vliegende deur’ die sinds de middeleeuwen niet meer
in ons land nestelde, broedt sinds een paar jaar weer in de Oostvaardersplassen. Om graslanden tot
ontwikkeling te brengen zijn er in de jaren ’80 Heckrunderen en konikpaarden in het gebied los
gelaten. In 1992 volgden er edelherten. Met elkaar leven deze dieren hier een natuurlijk leven, in een
gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft.
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De, soms verhitte, discussies worden met name ingegeven door de gevoelsfactor, de aaibaarheid van
natuur, dieren en dan vooral de grote dieren. Dat 30% in de natuur jaarlijks sterft wil men in een
boek of op tv nog wel accepteren, het levert wel het schrikbeeld op van honderden kadavers van
runderen, herten en konikpaarden, die we in de winter het liefst toch bij willen voederen …………
Daar doorheen speelt ook een mengelmoes van verlangen en afkeer over de discussie over de
terugkeer van de wolf. Allerlei meningen en vragen vliegen elkaar daarbij in de haren:
-

Willen wij (=Nederlanders) de wolf wel terug?
Angst? Is er wel plaats in onze gemeenschap?
Is het goed voor de wolf?
Goed voor de Nederlandse natuur?
Waarom is de wilde natuur zo gewild?
Zijn wij wel klaar voor echte ‘wilde natuur’? (gevechten koniks, dode dieren, schade,
aaibaarheid)

Onze educatie
Op al dit soort ontwikkelingen (de natuurlijke, de plaats/rol van de mens) richten we onze educatie
op duurzaamheid in. Goed onderlegde, enthousiaste leraren leiden het jonge kind op met kennis,
inzicht in verbanden en een uit- en inwendige verbondenheid met de natuur/leefomgeving/planeet
waar we verantwoordelijkheid voor dragen. Die “LvDO/EDO-leraren” zijn ‘animateurs d’écologie’ en
beschikken over competenties om eigen ontdekkingen van (elke) doelgroep om te zetten in
verwondering van alles wat leeft naar handelingsperspectieven om verantwoord met onze (leef-)
wereld om te gaan.
Enthusiastic teacher! Then child opens up for knowledge, interconnection and outer-inner
Uit kranten halen we dagelijks ontwikkelingen die duurzaamheid aangaan, vaak door een
‘onduurzaam’ karakter. Dat gaat op termijn niet goed. Aan ons de uitdaging (de opdracht?) de – door
ons noodzakelijk geachte - transitie naar een (zo) volledig duurzaam mogelijke benadering te
begeleiden. Dat kan alleen als overheden de bewuste keuze maken dat LvDO/EDO ( = ons werkveld
dus) van belang is om de bewustwording van de noodzaak ervan van onderop vorm te geven. We zijn
er van overtuigd dat het een grote klus is, dat het nog kan en dat het wereldwijd moet.

XVI.

Buitenpraktijk. Beleven en leren in de natuur: praktische activiteiten / praktijkvoorbeelden
uit Benelux/van deelnemers.

Kort buitencircuit met 3 activiteiten

16.1

‘Leren van de Natuur’ door natuurspelen door Krist Tack, De Vroente, Kalmthout

Het belang van spelen is door Krist op de maandagavond al uiteengezet. Buiten in het bos worden
een paar activiteiten uitgevoerd. Kinderen spelen graag in de natuur. Daar heb je in principe niet veel
voor nodig.
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Op De Vroente is een Natuurspelenboek ontwikkeld. Daarin zijn 16 Natuurspelen opgenomen. Met
wat verbeelding en enthousiasme kom je al een heel eind om grotere en kleinere groepen in de
natuur bezig te laten zijn. In alle seizoenen en met alle zintuigen de natuur beleven!
Deze spelenbundel wil je daarbij helpen. De bundel bevat 16 natuurspelen voor kleine en grote
groepen, in alle seizoenen, met een actief of een rustig verloop, met weinig of geen materiaal.
Voor elk wat wils dus!
De uitgave is te downloaden op:
www.lne.be/organisatie/centra/de-vroente/vroentespelenboek.pdf

16.2

Bushkraft, (zelf) vuur maken door Anna Regina de Jong, In2Nature

Letterlijk kun je bushkraft vertalen met ‘wildernis activiteiten’. Ooit was dit de kern van het bestaan
van mensen. Kennis hebben van de natuur was basisvoorwaarde om in je levensonderhoud en
veiligheid te voorzien. Bij natuurvolkeren is deze manier van leven nog aan de orde van de dag. Bij
ons in de vergetelheid geraakt hoewel op tv, bijvoorbeeld Freek in het Wild (VPRO/NPO) en National
Geografic, survival programma’s populair zijn. Goed kijken, zelf ervaren en daardoor leren van de
natuur: we moeten met de kinderen beginnen. Essentieel en intrigerend onderdeel daarbij is ‘vuur’.
Met behulp van slagijzers, vuursteen, verkoold katoen en droog stro lukte het menigeen een vuurtje
aan de praat te krijgen.

16.3

Leren van de natuur door veldwerk door Herman de Jongh, Veldwerk Nederland

Natuurbeleving voor het jonge kind door uitdagende werkvormen en opdrachten, meten in de
natuur, zintuiglijke waarnemingen, praktische natuur- en wiskunde. Schatten en meten, boomhoogte
meten, aantallen en afstanden schatten en meten. Praktische NME levert een geïntegreerde
leerzame praktijk die beklijft.
We voeren uit: “Hoeveel weegt een pissebed en je hebt alleen een weegschaal die in hele grammen
weegt?” Kinderen komen er snel uit dat je er 1 pissebed niet kunt wegen maar 50 of 100 wel.
Verzamel (daarom) met zijn allen 100 pissebedden en weeg ze met een keukenweegschaal. Tijdens
het verzamelen van de pissebedden wordt een pad ontdekt (die we dus knap verstoren), allerhande
sporen, duizendpoten etc. Een pissebed blijkt gemiddeld 0,05 gram te wegen!
Andere vraag: Als een rans- en kerkuil 3 muizen per dag eten en er zijn 10.000 rans- en kerkuilen in
Nederland, hoeveel muizen eten die dan op een jaar? Je komt er al snel op dat door deze 2 soorten
uilen er jaarlijks al 10 miljoen muizen worden opgegeten. Wie eten er nog meer muizen? Een rijtje
wordt opgesomd. Niet moeilijk meer te geloven dat er jaarlijks 200-300 miljoen muizen door de
kringloopmachine gaan!
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XVII.

Voice of Youth/ Voix de la Jeunesse

17.1

Voix de la Jeunesse en Wallonie: door Kim Tuts, Olivia Boever en Bertrand Dewilde

Omdat we niet over de nodige kennis van en ervaring met het thema van deze conferentie
beschikken is het niet eenvoudig op onze jeugdige leeftijd een column te presenteren die er
inhoudelijk toe doet. Toch was het voor ons heel interessant en leerzaam om naar deze conferentie
te komen om de juiste informatie te verkrijgen en vooral ook om verschillende benaderingen van het
onderwerp te ervaren. Daarbij is ook geconstateerd dat de verschillende benaderingen soms als
tegenstrijdig kunnen worden gezien, bijvoorbeeld tussen een betrokken persoon of organisatie die
zaken wil veranderen en politiek die dat willen temperen en ons willen overtuigen dat wat ze gedaan
hebben helemaal niet zo slecht is. Geconfronteerd met een probleem, vinden we het belangrijk om
de ene of de andere van deze perspectieven te kunnen kiezen, en datgene wat we hebben geleerd
toe te passen in onze eigen situatie als bewoner, betrokkene in onze samenleving.
Tijdens deze drie dagen, lijkt het erop dat ons twee benaderingen zijn gepresenteerd om over te
gaan naar een circulaire economie:
1. De eerste visie is dat men al aan het proces van circulaire economie is begonnen en het "slechts"
zaak is onze inspanningen verder op deze weg door te zetten. Het probleem is dat er onvoldoende
besef is (noodzaak gevoeld wordt) om verdere actie te ondernemen. Sterker nog, we willen wel een
snelle, gemakkelijke oplossing maar geen fundamentele verandering(en). Waarom? Misschien omdat
we onvoldoende getriggerd, geschokt worden op grond waarvan we zouden willen veranderen. En
waarom ik zou veranderen als mijn buurman niet verandert? (Wellicht een beetje triest om zo te
denken, toch?)
2. De tweede visie is dat de fundamentele principes waarop men de noodzaak over te gaan naar een
circulaire economie baseert, op dit moment niet de juiste zijn. Dat moet veranderen om de pijlers
van een circulaire economie tot stand te brengen. Dit is niet zozeer een stap achteruit die je moet
doen, maar juist een stap voorwaarts. Het is niet de bedoeling terug te keren naar een hutje zonder
elektriciteit of water, maar eerder om te bereiken dat we op andere wijze met water en de
elektriciteit omgaan. De schok in dit geval is veelmeer de wil om te anticiperen. Met andere
woorden: introduceren de circulaire economie voor de hele economie instort. Bijvoorbeeld, het
bouwen van energieneutrale gebouwen. Dat betekent dat je geen elektriciteitsrekeningen meer zult
ontvangen en zo verlaten we het huidige economische systeem.
Maar dan kan men zich afvragen of het mogelijk is om de circulaire economie te integreren in het
huidige kapitalistische systeem. Is het nodig om een geldelijke waarde aan zoiets te geven? Waarom
is het moeilijk te begrijpen dat een groene ruimte in de stad noodzakelijk is voor het welzijn van de
bevolking? Waarom moet dat economisch gerechtvaardigd worden? Men schat de waarde die bijen
hebben in de bestuiving in de miljarden dollars. Om samen te vatten, in het kapitalistische systeem,
is de belangrijkste doelstelling om winst te genereren, niet om te voorzien in de behoeften van de
samenleving. Maar, dat zou echter wel het geval moeten zijn. Voorbeelden uit de natuur zijn goed te
imiteren. Daar moeten we van profiteren.
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John Stuart Mill zei eens: in termen van ecologie, is economie analfabeet.
Het is moeilijk om afstand te nemen van de waarden van het systeem waarin we zijn opgegroeid. Is
het mogelijk om onze westerse bril af te zetten, of specialisten te negeren, om met een maagdelijke
bril naar onze samenleving te kijken? We spraken drie dagen over het onderwijs, onder andere over
mogelijke hervormingen van het onderwijssysteem. We dachten na over de ‘wapens’ waarmee de
toekomstige actoren, beslissers in de samenleving uitgerust moeten worden. Een belangrijke
vaardigheid is de communicatie en de samenwerking tussen de specialisten op verschillende
gebieden. Wij hebben hierboven gezien dat het interessant is om de economie en de ecologie meer
bijeen te brengen. Als geografen van de toekomst zijn wij van mening dat de kracht van de geografie
is gelegen in een transdisciplinaire aanpak.
Om terug te gaan naar het onderwijs, het zijn vooral ook de kinderen waarmee we ons de laatste
twee dagen hebben bezig gehouden. U hebt waarschijnlijk kinderen. Ze zullen zeker existentiële
vragen hebben opgeworpen die niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden zijn. Deze zomer heeft
een kleine jongen me gevraagd of het vuur levend is, en een meisje waarom stenen die we zouden
moeten verzamelen om objecten van te maken, zomaar worden verspild. Manon vertelde ons
vanmorgen dat het verbeelden ook een vorm van leren is.

Moeten we de wereld niet meer gaan zien met de ogen van kinderen?
Dank u voor uw aandacht.
17.2

Voice of Youth door Floris Visman (geschreven column over dag 3)

Leren en loslaten
Op de conferentie in Apeldoorn zijn veel onderwijzers. Dit is dan ook de groep waar het allemaal bij
moet beginnen. Kinderen moeten duurzaamheid begrijpen en weten waar ze het voor doen.
De deelnemers weten zich vaak nog erg goed in ze te verplaatsen. Ze weten zichzelf vakkundig
onzichtbaar te maken als ze moeten vertellen over een opdracht die ze hebben gemaakt en
giechelen om grapjes over Roodkapje en de wolf. Gelukkig.
De eerste spreker van de woensdag is Manon Ruijters, lector STOAS. Op een hele lieve manier legt zij
de ecologie van het leren uit. Je hebt volgens Ruijters onder andere kunstafkijkers, participeerders,
kennisverwervers en ontdekkers. Allemaal met hun eigen manier van leren.
Grappig om te zien is het verschil tussen de Nederlanders en de Belgen die op het congres aanwezig
zijn. De Belgen lachen in hun vuistje als de Nederlanders ontdekkers genoemd worden, want die zijn
vaak stronteigenwijs. Belgen blijken meer kennisverwervers te zijn: die houden niet van
brainstormen. Iets met het gebrek aan hersens hoor ik iemand met een harde g mompelen.
De belangrijkste opmerking vond ik toch wel dat leren beheersen is en ontwikkelen loslaten.
Natuurlijk kan je iets in je opnemen. De stortvloed aan informatie op de Benelux conferentie is daar
een voorbeeld van. Zaak is dat je het loslaat en er je gang mee gaat, dan pas kan jij je ontwikkelen en
kennis overdragen aan anderen.
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XVIII. Op weg naar de Benelux-conferenties in 2014 (Vlaanderen) en 2015 (Luxemburg)
18.1

Blik op de NME/EDO 2014 in Vlaanderen, Jürgen Loones, coördinator EDO,
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid

We hebben heel wat de revue zien en horen passeren. We weten in grote lijnen
waar we naar toe willen en wat we waar willen waar maken. Dat is in de
afgelopen dagen in vele varianten uiteengezet. We moeten ons richten op een
toekomst waarin de vernietiging van grondstoffen en energie tot het absolute
minimum wordt beperkt. We zullen onze doelgroepen moeten informeren,
inspireren en handelingsperspectieven geven. Daarvoor is meer nodig dan alleen de ecologische
verhalen. Dat vraagt een andere kijk op de economie. De ‘vertrouwde’ groei-economie moet
echter ‘exit’ zijn. We hebben genoeg voor onze behoeften maar voor Rupsje Nooitgenoeg niet.
Welke transitie is daar – op allerlei niveaus - voor nodig? Dat is heel complex en daar moet nog veel
voor gebeuren. Voor een aantal zaken beter gisteren al dan nu of morgen pas.
Het is net als met voetbal. We weten allemaal dat het er om gaat om een goal te maken maar er is
nogal wat voor nodig om dat te realiseren, om een punt te maken. Vele coaches weten hoe het
zou moeten maar gezien het aantal dat al op korte termijn wordt ontslagen als de resultaten
tegenvallen kunnen we niet op individuele coaches bouwen.
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Het is nog te vroeg om exact aan te geven welke inhoud we volgend jaar – naar verwachting – in
Gent aan de orde willen laten komen. Daarbij gaat het ook om onze rol. Zijn we de luis in de pels?
We zullen voortborduren op alles wat we deze dagen aan kennis (het hoofd) tot ons genomen
hebben en wat dat voor ons als vertaalslag kan opleveren. Dat zal veeluit van binnenuit moeten
komen (het hart) maar wel realistisch moeten blijven.
Jürgen sluit af met een beeldspraak dat nme/edo een zwamvlok is, die vooral ook ondergronds werkt
maar die ergens echter naar boven zal moeten komen om vrucht te dragen. Dat mag en zal niet
ongemerkt blijven.

18.2

Blik op 2015 door Marc Naessens, beleidsmedewerker van het Team
Duurzaamheid van het SG van de Benelux
(ter vervanging van Michel Grevis, vertegenwoordiger Luxemburg in de Benelux-werkgroep)

Luxemburg als stap 3 in de cyclus
- In 2015 strijken we neer in Esch-sur-Sûre, Luxemburg
- De idee Hoofd - Hart - Handen voor de opeenvolgende 3 jaren is een bruikbare trits
- Dat houdt in dat in Esch-sur-Sûre de ‘handen moeten wapperen’, de praktijk voor de
primaire doelgroepen moet dan voorop staan
- De locatie is een universitaire campus
- Samenwerken
o Digitaal platform
o Joint Benelux school
- In 2015 moet tastbaar zijn
o Onze bijdrage aan het proces
o Werving van EU geld(en)
o Internationaal project/samenwerkingsverbanden
- Voorbeeld La Grande Région*; een grote grensoverschrijdende interregionale samenwerking
waarin naast Luxemburg, de Belgische provincies Luxembourg en Liège, ook Duitsland (met
Rheinland-Pfalz) en Frankrijk (met Elzas Lotharingen) zijn betrokken.

*Uit Wikipedia
Grande Région (French) or Grossregion (German) programme lies within the Interreg IV A
programme of the European Union's European Regional Development Fund. It facilitates cooperation
between project partners from the different parts of the Greater Region of Luxembourg: Luxembourg
(the country), the Belgian provinces of Luxembourg and Liège, the French Lorraine region as well as
the Saarland and large parts of Rhineland-Palatinate. The programme covers the period 2007-2013.
Projects approved within the programme receive financial aid of up to 50% of their budget.
Tenslotte: het zal nog nader in de werkgroep besproken worden maar onderzocht wordt waar en hoe
de verslagen of publicaties van vorige, deze en volgende bijeenkomsten georganiseerd vanuit de
Benelux-werkgroep op de website van de Benelux geplaatst kunnen worden: www.benelux.int.

Verslag Benelux-conferentie 2013 Circulaire economie

Pagina 70 van 74

Zeer binnenkort zal een publicatie n.a.v. de studiedag Natuur in de Stad in Brussel verschijnen en zal
ook op de site beschikbaar komen.

XIX.

Lessons learned?

Theo blikt terug. Wat blijft er van deze conferentie het meest hangen? Hij maakt er geen open vraag
van maar vraagt zo links en rechts op de persoon af een reactie/kanttekeningen/suggesties:




Wat blijft er hangen Floris? Week lang in een donkere kamer en het eten was heerlijk.
Een ander: We missen toch een beetje de NME jongeren  we moeten meer delen.
Was allemaal boeiend maar geen idee wat er blijft hangen? Bertrand? (Waalse jongere):
o
Voelde me in ‘t diepe gegooid
o
Wel erg genoten van de onderling goede atmosfeer, heel bijzonder
o
Fijn dat we hier mochten zijn, nemen het in onze studies mee
 Cameramensen? Er waren giga veel onderwerpen; viel niet mee alles in beeld te krijgen en de
juiste keuzes te maken
 Ideeën voor vervolg:
o
Sluit nu snel aan bij de praktijk, werk praktische voorbeelden uit
o
Maak een vertaalslag naar het onderwijs; deze conferentie is voor ingewijden wellicht te
volgen (zowel inhoudelijk als qua tijd) maar het echte werk moet gebeuren op de
werkvloer waar leerkrachten nme/edo (moeten) verzorgen of voor nme-activiteiten door
derden moeten kiezen. Niet omdat het hun interesse heeft maar omdat nme in het
schoolplan hoort. Dat heeft ook weer consequenties voor de pabo’s.
o
Start een Facebook/Linked Inn-groep
o
Start een lobby, NME-lobby
o
Volgende stap in België: het leerproces weer oppakken als start voor de volgende stap in
Gent
o
Brundtland hier&nu elders&later
o
2013  2014  2015 = Hoofd  hart  handen
Theo sluit de conferentie af en dankt in de eerste plaats de tolken en technicus die 3 dagen lang een
superklus hebben verricht. Het was vaak niet zichtbaar dat inleiders – waarschijnlijk door hun
gedrevenheid – rekening hielden met de aangereikte tolkinstructie. In de meeste gevallen moesten
de tolken het ook doen zonder duidelijk informatie vooraf. Des te meer waardering voor de adequate
vertaling.
Theo dankt met name ook de verzorging vanuit het Woldhuis. De uitdaging die kok Thijs Schoemaker
en zijn assistenten zich gesteld hadden zijn volledig waargemaakt. Volkomen terecht woei de grote
partytent pas op het allerlaatste moment de lucht in. We hebben er niet minder om gegeten. De
verzorging was af.
Last but not least ook dank aan Theo Verbruggen die op bijzonder prettige wijze omging met de
afstemmingen en verbindingen van de verschillende bijdragen. Het was maandagmiddag een lange
zit maar zonder uitloop. Het was een luxe dat alle sprekers die we benaderd hebben, ook toezegden.
Qua tijd had het er één minder kunnen zijn maar het was inhoudelijk een compleet koppel die we
niemand wilden onthouden.
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XX.

Afsluiting

Terwijl de laatste gasten vertrokken, zetten de organisatoren van deze conferentie zich nog even bij
elkaar. Ook al viel later het aantal evaluatieformulieren tegen, dat gaan we in Vlaanderen beter
doen, er waren persoonlijk al veel complimenten uitgedeeld.
Van een echte integratie Nederlands-/Franstaligen is het niet echt gekomen. Daarvoor was het
aantal Franstaligen – die allen van ver moesten komen – te klein. Zelfs in de Benelux zijn de
afstanden en tijdsinvesteringen bij 3-daagsen toch groot. De verhoudingen van deelnemers zullen in
2014 en 2015 vast en zeker anders liggen. We zijn niettemin wel samen opgetrokken. Een eigen
evaluatie zal in de eerstvolgende werkgroepvergadering besproken worden.
Voor de verslaglegging is de keuze gemaakt er een inhoudelijke rapportage van te maken. Alleen
opsommen wie er was en wat de titel van de lezing of workshop was zou geen recht doen aan de
inhoudelijk bijdragen van vele onderdelen. Ze versterkten die keuze van het 3-jarenplan van de
Benelux-werkgroep werkgroep “Natuur-en MilieuEducatie (NME) en Educatie voor Duurzame
Ontwikkeling (EDO)” door in te zetten op de inhoudelijke vertaalslag, de betekenis van een transitie
naar een meer en meer circulaire economie voor onze praktijk.
Zoals het heet: moe maar voldaan trokken we om 17.30 de deur dicht. Kort ervoor was Eddy, onze
technische steun- en toeverlaat vertrokken. Het werd stil, de koolmezen en boomklevers lieten weer
volop van zich horen. Die hebben maar 1 taal – of niet.

************
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Bijlage: lijst met mappen en verwijzingen naar de site van de Benelux

www.benelux.int

A. Benelux-conferentie artikelen
1. Klimaatrechtvaardigheid
2. Autopoiesis – samenvatting
3. Abstract ‘Tien perspectieven uit de natuur’
4. Gijsbert Korevaar: Circular Economy
5. Vroente-spelenboek
6. GeT IT; Grez en Transition
7. Unilever-in-de-Benelux
8. Competitiedocument UNECE
B. Benelux-conferentie foto’s en impressiefilm
1. Fotoserie
2. Impressiefilm
C. Benelux-conferentie komisch
1. We are sinking
2. Faux Contact
3. The Italian man who went to Malta
4. Pas de mots necessaire - eigenlijk geen woorden nodig
5. Collaboration; sans mots
6. Taalproblemen ppt
7. Les Textos Francais; Franse SMS taal
8. Presentation Palings-Anguilles
D. Benelux-conferentie lezingen (pdf’s en 1 film)
1. Thomas Rau at TEDxZwolle: Circular Economy
2. Eric Smaling: circulaire politiek
3. Gijsbert Korevaar: Circular Economy - learning from nature
4. Jan Jonker : WEconomy
5. Stefan De Keijser: Bruxellesl Environnement
6. Bowine Wijffels: Tien Perspectieven uit de natuur
7. Douwe Jan Joustra: De nieuwe (ecologische) basisvorming
8. André de Hamer: Werken met leerkrachtcompetenties Duurzaamheid PO
9. Antoine Heideveld: Learning for the future
10. Ingrid Collins & Jasmin Jajalel: Cahiers du Development Durable
11. Codrin Kruijne: Biomimicry
12. Maarten Desmet: Bruto Nationaal Geluk
13. Erick Wuestmann: stichting Circulaire Economie
14. Ruud Maarshall, Karen Jonkers, Julien Haffman: Metamorfosis
15. Michael Boddeke: DeA, duurzame energie Apeldoorn
16. Manon Ruijters: Ecologie van het leren
17. Roel van Raaij/Arjen Wals: Mobieltje, leren voor een duurzame wereld
18. Roel van Raaij: The Challenge, overstappen naar een duurzame wereld
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E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Benelux-conferentie video’s
Ellen Mac Arthur Foundation: Circular Economy
Ellen Mac Arthur Foundation: Re-thinking Progress
Ellen Mac Arthur Foundation: What is the Circular Economy
Ellen Mac Arthur Foundation: The circular Economy – from consumer to user
Unilever: Sustainable Living Plan
The Landfill Harmonic Orchestra; Paraguay
Green Gold documentary; Groen Goud
®turntoo - op weg naar de circulaire economie
Turntoo van Thomas Rau
WHODUNNIT- did you see the differences
Confutatis; the young Mozart
Johnson Family; Zero waste family
Bongo Bon voor 1 ton CO2
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