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meesleuren	  in	  ons	  onstuitbaar	  enthousiasme."

	   	  	  



De	  dag	  van	  de	  duurzaamheid	  is	  een	  vervolg	  op	  Duurzame	  Dinsdag	  .	  
Duurzame	  Dinsdag	  vraagt	  aandacht	  voor	  duurzame	  ideeën	  uit	  de	  
samenleving,	  die	  bijdragen	  aan	  verduurzaming	  van	  Nederland.	  Duurzame	  
Dinsdag	  geeI	  bij	  de	  poli3ek	  aan	  wat	  nodig	  is	  in	  wet-‐	  en	  regelgeving	  om	  
duurzaam	  te	  kunnen	  innoveren	  en	  opereren.	  Zo	  komt	  realisa3e	  van	  ideeën	  	  
een	  stap	  dichterbij.	  



Duurzame	  	  Troonrede	  	  	  
	  
–	  	  uitgesproken	  	  door	  	  Marjan	  	  Minnesma	  	  op	  	  dinsdag	  	  4	  	  september	  	  	  2012	  	  	  	  	  	  
	  
Lotgenoten,	  	  	  
	  
We	  	  staan	  	  aan	  	  de	  	  vooravond	  	  van	  	  grote	  	  veranderingen.	  	  De	  	  3jd	  	  is	  	  er	  	  rijp	  	  voor.	  	  
De	  	  eerste	  	  kiemen	  	  van	  	  	  verandering	  	  zijn	  	  zelfs	  	  ook	  	  al	  	  zichtbaar.	  	  	  	  	  
Maar	  	  er	  	  is	  	  haast	  	  bij.	  	  Grote	  	  haast.	  	  	  	  	  
	  
Geen	  	  enkele	  	  genera3e	  	  in	  	  de	  	  geschiedenis	  	  van	  	  de	  	  mensheid	  	  heeI	  	  ooit	  	  een	  	  
grotere	  	  welvaart	  	  gekend	  	  	  dan	  	  wij.	  	  Die	  	  welvaart	  	  is	  	  gebaseerd	  	  op	  	  datgene	  	  wat	  	  
de	  	  aarde	  	  ons	  	  geeI.	  	  Wij	  	  overvragen	  	  echter.	  	  	  UitpuNng	  	  en	  	  vervuiling	  	  hebben	  	  
daardoor	  	  een	  	  onrustbarende	  	  omvang	  	  aangenomen.	  	  Van	  	  20	  	  veel	  	  	  gebruikte	  	  
grondstoffen	  	  in	  	  de	  	  industrie,	  	  is	  	  nog	  	  voor	  	  slechts	  	  10	  	  tot	  	  40	  	  jaar	  	  goed	  	  winbare	  	  
voorraad	  	  over.	  	  	  Maar	  	  liefst	  	  54	  	  van	  	  de	  	  65	  	  olieproducerende	  	  landen	  	  hebben	  	  nu	  	  
al	  	  een	  	  dalende	  	  produc3e,	  	  terwijl	  	  de	  	  	  vraag	  	  voortdurend	  	  s3jgt...	  	  En	  	  daarnaast	  	  
krijgen	  	  we	  	  steeds	  	  meer	  	  te	  	  maken	  	  met	  	  de	  	  gevolgen	  	  van	  	  	  klimaatverandering.	  	  
We	  	  zien	  	  het	  	  elke	  	  dag	  	  op	  	  tv.	  	  	  



Kortom:	  	  onze	  	  huidige	  	  koers	  	  brengt	  	  niet	  	  alleen	  	  de	  	  ecologie	  	  in	  	  gevaar,	  	  
maar	  	  bedreigt	  	  ook	  	  de	  	  economie.	  	  	  Want	  	  de	  	  ecologie	  	  is	  	  de	  	  basis	  	  van	  	  de	  	  
economie	  	  -‐-‐-‐en	  	  niet	  	  andersom.	  	  Talrijke	  	  gerenommeerde	  	  	  	  	  wetenschappers	  	  
waarschuwen	  	  ons	  	  dan	  	  ook	  	  met	  	  grote	  	  kracht	  	  en	  	  klem	  	  dat	  	  we	  	  momenteel	  	  
met	  	  hoge	  	  	  snelheid	  	  op	  	  het	  	  ravijn	  	  afrazen.	  	  	  	  	  
Het	  	  wordt	  	  3jd	  	  om	  	  aan	  	  de	  	  noodrem	  	  te	  	  trekken.	  	  



	  	  1.	  	  URGENTIE	  	  	  
	  
Essen3eel	  	  voor	  	  het	  	  realiseren	  	  van	  	  oplossingen	  	  is	  	  natuurlijk	  	  een	  	  goed	  	  begrip	  	  van	  	  
de	  	  oorzaken	  	  en	  	  	  samenhang	  	  van	  	  de	  	  huidige	  	  problemen.	  	  De	  	  ecologische	  	  crisis	  	  
geen	  	  geïsoleerde	  	  crisis	  	  is,	  	  die	  	  we	  	  wel	  	  	  even	  	  links	  	  kunnen	  	  laten	  	  liggen	  	  omdat	  	  we	  	  
nu	  	  met	  	  andere	  	  crises	  	  bezig	  	  zijn.	  	  Integendeel:	  	  de	  	  financiële	  	  	  crisis,	  	  de	  	  
economische	  	  crisis	  	  en	  	  de	  	  ecologische	  	  crisis	  	  zijn	  	  onlosmakelijk	  	  met	  	  elkaar	  	  
verbonden.	  	  Ze	  	  	  versterken	  	  elkaar	  	  en	  	  trekken	  	  elkaar	  	  in	  	  een	  	  nega3eve	  	  spiraal	  	  
naar	  	  beneden.	  	  	  
Financiële	  	  instellingen	  	  en	  	  overheden	  	  hebben	  	  wereldwijd	  	  steeds	  	  meer	  	  geld	  	  
geschapen,	  	  dat	  	  niet	  	  	  gebaseerd	  	  was	  	  op	  	  de	  	  reële,	  	  fysieke	  	  economie	  	  of	  	  op	  	  goud	  	  
in	  	  de	  	  kluis,	  	  maar	  	  op	  	  schulden	  	  en	  	  fic3eve	  	  	  producten.	  	  Daardoor	  	  ontstond	  	  een	  	  
piramidespel	  	  waar	  	  steeds	  	  meer	  	  geld	  	  in	  	  omging.	  	  	  	  Dat	  	  fic3eve	  	  geld	  	  	  is	  	  gebruikt	  	  
om	  	  steeds	  	  meer	  	  te	  	  bouwen,	  	  te	  	  kopen	  	  en	  	  te	  	  consumeren.	  	  Al	  	  die	  	  groei	  	  heeI	  	  
grote	  	  	  hoeveelheden	  	  fossiele	  	  brandstoffen	  	  en	  	  andere	  	  grondstoffen	  	  gevergd.	  	  Het	  	  
was	  	  groei	  	  op	  	  de	  	  pof.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  We	  	  hebben	  	  de	  	  draagkracht	  	  van	  	  de	  	  aarde	  	  steeds	  	  
verder	  	  overschreden.	  	  Het	  	  ecologisch	  	  tekort	  	  is	  	  al	  	  	  35%.	  	  	  	  Als	  	  we	  	  zo	  	  doorgaan,	  	  
hebben	  	  binnen	  	  40	  	  jaar	  	  3	  	  aardbollen	  	  nodig.	  	  En	  	  die	  	  zijn	  	  er	  	  gewoon	  	  niet.	  	  Of	  	  	  we	  	  
nu	  	  willen	  	  of	  	  niet,	  	  het	  	  kan	  	  gewoon	  	  niet	  	  doorgaan	  	  in	  	  dit	  	  tempo	  	  en	  	  op	  	  deze	  	  
manier.	  	  



Naast	  	  het	  	  opmaken	  	  van	  	  grondstoffen	  	  en	  	  andere	  	  hulpbronnen,	  	  hebben	  	  we	  	  de	  	  
aarde	  	  ook	  	  vervuild	  	  en	  	  	  
opgewarmd	  	  met	  	  heel	  	  veel	  	  broeikasgassen,	  	  waardoor	  	  het	  	  klimaatsysteem	  	  
verandert.	  	  Klimaat-‐-‐-‐	  	  water	  	  	  en	  	  voedselsystemen	  	  hangen	  	  sterk	  	  met	  	  elkaar	  	  samen.	  	  
Ik	  	  denk	  	  dat	  	  uiteindelijk	  	  de	  	  klimaatproblemen	  	  	  het	  	  eerst	  	  zichtbaar	  	  en	  	  voor	  	  velen	  	  
voelbaar	  	  worden,	  	  wanneer	  	  voedsel	  	  steeds	  	  duurder	  	  wordt	  	  en	  	  op	  	  	  den	  	  duur	  	  op	  	  
vele	  	  plekken	  	  schaars	  	  en	  	  onbereikbaar	  	  voor	  	  de	  	  minder	  	  draagkrach3gen.	  	  Dat	  	  zal	  	  op	  	  	  
wereldschaal	  	  leiden	  	  tot	  	  volksverhuizingen	  	  en	  	  op	  	  z’n	  	  best	  	  “sociale	  	  onrust”.	  	  Dat	  	  
moeten	  	  we	  	  proberen	  	  	  te	  	  voorkomen,	  	  uit	  	  alle	  	  macht.	  	  Als	  	  we	  	  nu	  	  in	  	  ac3e	  	  komen,	  	  
kunnen	  	  we	  	  het	  	  ook	  	  voor	  	  volgende	  	  genera3es	  	  	  nog	  	  preNg	  	  leeeaar	  	  houden.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  



En	  	  met	  	  maar	  	  1	  	  aardbol	  	  en	  	  straks	  	  misschien	  	  wel	  	  9	  	  miljard	  	  mensen,	  	  wordt	  	  het	  	  
3jd	  	  om	  	  te	  	  constateren	  	  	  dat	  	  we	  	  onze	  	  economie	  	  en	  	  samenleving	  	  revolu3onair	  	  
moeten	  	  transformeren.	  	  We	  	  gaan	  	  naar	  	  een	  	  	  circulaire	  	  economie,	  	  gebaseerd	  	  op	  	  
duurzame	  	  energie	  	  uit	  	  zon,	  	  wind,	  	  aarde	  	  en	  	  groene	  	  grondstoffen.	  	  	  We	  	  gaan	  	  
onszelf	  	  anders	  	  organiseren	  	  en	  	  andere	  	  waarden	  	  zullen	  	  belangrijker	  	  worden.	  	  
We	  	  gaan	  	  ook	  	  	  wennen	  	  aan	  	  minder	  	  groei	  	  en	  	  andere	  	  vormen	  	  van	  	  groei.	  	  Het	  	  
huidige,	  	  verouderde	  	  idee	  	  dat	  	  een	  	  	  economie	  	  steeds	  	  maar	  	  MOET	  	  groeien,	  	  
zullen	  	  we	  	  moeten	  	  verlaten.	  	  Dat	  	  wil	  	  zeggen,	  	  het	  	  bruto	  	  	  na3onaal	  	  product	  	  (het	  	  
BNP),	  	  zal	  	  op	  	  den	  	  duur	  	  waarschijnlijk	  	  niet	  	  meer	  	  groeien	  	  en	  	  misschien	  	  zelfs	  	  	  
afnemen.	  	  Dat	  	  wil	  	  absoluut	  	  niet	  	  zeggen	  	  dat	  	  we	  	  minder	  	  preNg	  	  hoeven	  	  te	  	  
leven.	  	  Anders	  	  is	  	  niet	  	  	  automa3sch	  	  slechter.	  	  Terwijl	  	  het	  	  BNP,	  	  een	  	  maat	  	  voor	  	  
welvaart,	  	  kan	  	  dalen,	  	  kan	  	  ons	  	  welzijn	  	  best	  	  	  s3jgen.	  	  Een	  	  nieuwe	  	  graadmeter,	  	  
een	  	  soort	  	  BNP	  	  2.0,	  	  of	  	  BrutoNa3onaalGeluk,	  	  zou	  	  dan	  	  een	  	  betere	  	  	  indicator	  	  
zijn	  	  om	  	  beleid	  	  en	  	  ac3e	  	  voor	  	  de	  	  maatschappij	  	  van	  	  de	  	  toekomst	  	  op	  	  te	  	  
baseren.	  	  	  	  	  	  Minder	  	  groei	  	  wil	  	  ook	  	  niet	  	  zeggen	  	  dat	  	  álle	  	  bedrijven	  	  stoppen	  	  met	  	  
groeien.	  	  De	  	  bedrijven	  	  die	  	  passen	  	  in	  	  	  de	  	  nieuwe	  	  circulaire	  	  economie,	  	  zullen	  	  
groeien,	  	  anderen	  	  zullen	  	  failliet	  	  gaan.	  	  Het	  	  zal	  	  waarschijnlijk	  	  ook	  	  	  betekenen	  	  
dat	  	  we	  	  minder	  	  uren	  	  gaan	  	  werken	  	  en	  	  meer	  	  3jd	  	  kunnen	  	  besteden	  	  aan	  	  
vrienden	  	  en	  	  hobby’s.	  	  	  Minder	  	  consump3e	  	  en	  	  meer	  	  gezondheid,	  	  zou	  	  het	  	  
resultaat	  	  kunnen	  	  zijn.	  	  	  



2.	  	  EEN	  	  ALTERNATIEF	  	  	  	  	  	  We	  	  zijn	  	  hier	  	  in	  	  de	  	  oude	  	  zaal	  	  van	  	  de	  	  Tweede	  	  Kamer,	  	  
het	  	  hart	  	  van	  	  de	  	  democra3e.	  	  De	  	  plaats	  	  bij	  	  uitstek	  	  	  om	  	  de	  	  discussie	  	  te	  	  
voeren	  	  over	  	  wat	  	  voor	  	  land	  	  we	  	  in	  	  de	  	  toekomst	  	  willen	  	  en	  	  we	  	  hoe	  	  dat	  	  
kunnen	  	  	  bereiken.	  	  Dit	  	  vanuit	  	  het	  	  besef	  	  dat	  	  onze	  	  economie	  	  blijvend	  	  zal	  	  
veranderen	  	  en	  	  grondstoffen	  	  schaars	  	  	  zijn.	  	  Ter	  	  inspira3e	  	  schets	  	  ik	  	  graag	  	  de	  	  
contouren	  	  van	  	  een	  	  nieuwe	  	  economie,	  	  veranderingen	  	  in	  	  de	  	  	  samenleving	  	  en	  	  
–wie	  	  weet-‐-‐-‐	  	  ideeën	  	  voor	  	  een	  	  volgend	  	  kabinet.	  	  	  	  Een	  	  ministerie	  	  voor	  	  een	  	  
Circulaire	  	  Economie	  	  houdt	  	  zich	  	  bezig	  	  met	  	  industriepoli3ek	  	  nieuwe	  	  s3jl	  	  en	  	  	  
een	  	  zo	  	  snel	  	  mogelijke	  	  overgang	  	  naar	  	  een	  	  circulaire	  	  economie.	  	  In	  	  die	  	  
economie	  	  vermijden	  	  we	  	  	  verspillen	  	  en	  	  vervuilen	  	  en	  	  krijgen	  	  producten	  	  
meerdere	  	  levens	  	  door	  	  anders	  	  te	  	  ontwerpen.	  	  Na	  	  	  afloop	  	  van	  	  de	  	  levensduur	  	  
kunnen	  	  ze	  	  makkelijk	  	  uit	  	  elkaar	  	  gehaald	  	  en	  	  opnieuw	  	  benut	  	  worden.	  	  	  	  	  
Afgedankte	  	  producten	  	  zijn	  	  daardoor	  	  niet	  	  langer	  	  afval,	  	  maar	  	  worden	  	  
grondstoeronnen,	  	  die	  	  	  geld	  	  waard	  	  worden.	  	  Daarnaast	  	  ontstaan	  	  veel	  	  
diensten	  	  gebaseerd	  	  op	  	  het	  	  delen	  	  of	  	  leasen	  	  van	  	  	  producten,	  	  want	  	  waarom	  	  
zou	  	  je	  	  alles	  	  zelf	  	  kopen	  	  als	  	  je	  	  bepaalde	  	  producten	  	  maar	  	  zelden	  	  gebruikt.	  	  



McKinsey	  	  becijferde	  	  dat	  	  Europese	  	  bedrijven	  	  per	  	  jaar	  	  minimaal	  	  630	  	  miljard	  	  euro	  	  
kunnen	  	  besparen	  	  	  
aan	  	  grondstoffen	  	  in	  	  zo’n	  	  circulaire	  	  economie.	  	  En	  	  dat	  	  ging	  	  slechts	  	  over	  	  een	  	  deel	  	  
van	  	  de	  	  bedrijven.	  	  	  Stelt	  	  u	  	  zich	  	  dus	  	  de	  	  kansen	  	  eens	  	  voor,	  	  als	  	  we	  	  de	  	  hele	  	  
samenleving	  	  gaan	  	  veranderen.	  	  	  	  Industriepoli3ek	  	  nieuwe	  	  s3jl	  	  betekent	  	  dat	  	  de	  	  
overheid	  	  steun	  	  geeI	  	  aan	  	  clusters	  	  bedrijven	  	  die	  	  nodig	  	  	  zijn	  	  in	  	  de	  	  toekomst.	  	  
Clusters	  	  rond	  	  bedrijven	  	  die	  	  onderdelen	  	  en	  	  services	  	  leveren	  	  voor	  	  elektrische	  	  	  
voertuigen	  	  en	  	  nieuwe	  	  vormen	  	  van	  	  openbaar	  	  vervoer,	  	  bedrijvenclusters	  	  rond	  	  
windenergie,	  	  clusters	  	  	  rond	  	  water-‐-‐-‐technologie,	  	  enzovoorts.	  	  Er	  	  komt	  	  ook	  	  steun	  	  
voor	  	  regionale	  	  voedselketens.	  	  	  	  	  
	  	  	  Bouwbedrijven	  	  bouwen	  	  en	  	  verbouwen	  	  straks	  	  huizen	  	  en	  	  kantoren	  	  die	  	  energie	  	  
produceren	  	  in	  	  plaats	  	  	  van	  	  verslinden.	  	  Dat	  	  levert	  	  nieuw	  	  werk	  	  en	  	  ander	  	  werk	  	  op	  	  
voor	  	  installateurs,	  	  architecten	  	  en	  	  bouwers,	  	  	  die	  	  het	  	  nu	  	  allen	  	  heel	  	  moeilijk	  	  
hebben.	  	  Lokale	  	  duurzame	  	  energiebedrijven	  	  worden	  	  aangemoedigd	  	  en	  	  	  
ondersteund.	  	  	  	  	  	  	  En	  	  let	  	  wel:	  	  overheidssteun	  	  is	  	  niet	  	  hetzelfde	  	  als	  	  subsidie.	  	  Steun	  	  
betekent	  	  dat	  	  er	  	  hulp	  	  komt	  	  bij	  	  het	  	  	  verkrijgen	  	  van	  	  investeringsgeld	  	  en	  	  dat	  	  de	  	  
regels	  	  duurzame	  	  bedrijven	  	  steunen	  	  in	  	  plaats	  	  van	  	  	  belemmeren.	  	  Steun	  	  is	  	  de	  	  
koploper	  	  tot	  	  maatstaf	  	  maken	  	  en	  	  de	  	  achterblijvers	  	  dwingen	  	  zich	  	  daaraan	  	  	  aan	  	  te	  	  
passen,	  	  of	  	  op	  	  te	  	  houden.	  	  



Het	  	  ministerie	  	  van	  	  Duurzame	  	  Investeringen	  	  helpt	  	  de	  	  overgang	  	  naar	  	  een	  	  
duurzamere	  	  economie	  	  te	  	  	  versnellen.	  	  Dat	  	  doet	  	  ze	  	  ten	  	  eerste	  	  door	  	  een	  	  ander	  	  
belasMngsysteem	  	  in	  	  te	  	  voeren.	  	  Hoge	  	  belas3ngen	  	  	  op	  	  grondstoffen	  	  en	  	  fossiele	  	  
brandstoffen:	  	  	  	  hoe	  	  schaarser	  	  en	  	  hoe	  	  meer	  	  vervuilend,	  	  des	  	  te	  	  hoger.	  	  Er	  	  	  komt	  	  een	  	  
lage	  	  of	  	  geen	  	  belas3ng	  	  op	  	  arbeid.	  	  Gepensioneerden	  	  betalen	  	  geen	  	  belas3ng	  	  meer.	  	  
Dat	  	  helpt	  	  	  ook	  	  om	  	  een	  	  hogere	  	  pensioenleeIijd	  	  te	  	  verzachten,	  	  voor	  	  de	  	  groepen	  	  
die	  	  iets	  	  langer	  	  doorwerken.	  	  	  Ten	  	  tweede	  	  komen	  	  er	  	  krach3ge	  	  en	  	  dwingende	  	  
maatregelen	  	  om	  	  ervoor	  	  te	  	  zorgen	  	  dat	  	  de	  	  financiële	  	  	  sector	  	  weer	  	  dienstbaar	  	  wordt	  	  
aan	  	  de	  	  reële	  	  economie	  	  en	  	  geen	  	  zeepbellen	  	  meer	  	  creëert.	  	  	  	  	  	  	  Ten	  	  derde	  	  gaat	  	  de	  	  
overheid,	  	  met	  	  behulp	  	  van	  	  de	  	  vernieuwde	  	  financiële	  	  sector,	  	  veel	  	  	  	  investeren	  	  in	  	  	  	  	  
bedrijven	  	  en	  	  ac3viteiten	  	  die	  	  nodig	  	  zijn	  	  om	  	  de	  	  nieuwe	  	  economie	  	  op	  	  te	  	  bouwen.	  	  
Deze	  	  impuls	  	  levert	  	  	  ook	  	  nieuwe	  	  werkgelegenheid	  	  en	  	  is	  	  de	  	  motor	  	  van	  	  de	  	  nieuwe	  	  
economie.	  	  In	  	  Duitsland	  	  zijn	  	  al	  	  400.000	  	  	  banen	  	  geschapen	  	  in	  	  de	  	  duurzame	  	  
energiesector.	  	  Wereldwijd	  	  groeide	  	  de	  	  markt	  	  rondom	  	  schone	  	  	  duurzamere	  	  
technologie	  	  in	  	  2010	  	  met	  	  30%	  	  tot	  	  250	  	  miljard	  	  omzet.	  	  Kansen	  	  genoeg	  	  in	  	  de	  	  nieuwe	  	  	  
economie!	  	  	  	  Het	  	  is	  	  noodzakelijk	  	  meteen	  	  zwaar	  	  in	  	  te	  	  zeoen	  	  op	  	  de	  	  benodigde	  	  
economische	  	  transi3e.	  	  Dat	  	  zal	  	  in	  	  het	  	  	  begin	  	  zwaar	  	  zijn	  	  en	  	  er	  	  zal	  	  weerstand	  	  
komen.	  	  Maar	  	  ons	  	  land	  	  neemt	  	  daarmee	  	  wel	  	  een	  	  voorsprong,	  	  	  doordat	  	  we	  	  
‘voorsorteren’	  	  op	  	  de	  	  toekomst,	  	  en	  	  daar	  	  zullen	  	  we	  	  later	  	  dan	  	  ook	  	  de	  	  vruchten	  	  van	  	  	  
plukken.	  	  



Er	  	  is	  	  veel	  	  werk	  	  aan	  	  de	  	  winkel	  	  voor	  	  het	  	  ministerie	  	  van	  	  Onderwijs.	  	  Duurzaamheid	  	  
zou	  	  in	  	  de	  	  	  ‘haarvaten’	  	  van	  	  elk	  	  schoolvak	  	  moeten	  	  komen.	  	  	  	  Er	  	  is	  	  veel	  	  nieuwe	  	  
kennis	  	  nodig	  	  en	  	  nieuwe	  	  opleidingen	  	  	  voor	  	  de	  	  vakman	  	  of	  	  vrouw	  	  van	  	  de	  	  toekomst.	  	  
Mensen	  	  die	  	  samen	  	  kunnen	  	  werken	  	  en	  	  crea3ef	  	  zijn.	  	  	  Mensen	  	  die	  	  denken	  	  vanuit	  	  
kringlopen	  	  en	  	  ‘afval’	  	  amper	  	  kennen,	  	  ingenieurs	  	  die	  	  anders	  	  ontwerpen,	  	  	  economen	  	  
die	  	  niet	  	  alle	  	  groei	  	  heilig	  	  verklaren	  	  en	  	  ook	  	  zaken	  	  waarderen	  	  die	  	  niet	  	  in	  	  geld	  	  
uitgedrukt	  	  	  kunnen	  	  worden,	  	  en	  	  financiers	  	  met	  	  lef	  	  en	  	  verstand	  	  van	  	  zaken	  	  die	  	  de	  	  
ondernemers	  	  van	  	  de	  	  toekomst	  	  	  op	  	  weg	  	  helpen.	  



Het	  	  ministerie	  	  van	  	  Gezondheid	  	  en	  	  Voedsel	  	  gaat	  	  bijdragen	  	  aan	  	  het	  	  
terugbrengen	  	  van	  	  de	  	  menselijke	  	  	  maat	  	  in	  	  de	  	  zorg.	  	  Dat	  	  betekent	  	  in	  	  essen<e	  	  
ont-‐-‐-‐regelen	  	  en	  	  een	  	  meer	  	  integrale	  	  blik.	  	  Vertrouwen	  	  wordt	  	  	  weer	  	  de	  	  basis	  	  
van	  	  het	  	  systeem.	  	  Minder	  	  regels	  	  en	  	  bureaucra<e,	  	  en	  	  meer	  	  kijken	  	  naar	  	  de	  	  
mens	  	  in	  	  	  totaal	  	  in	  	  zijn	  	  omgeving.	  	  Meer	  	  nadruk	  	  leggen	  	  op	  	  gezond	  	  blijven,	  	  dan	  	  
op	  	  ziekte	  	  bestrijden,	  	  zal	  	  	  uiteindelijk	  	  ook	  	  	  	  veel	  	  geld	  	  	  	  besparen.	  	  Gezonder	  	  
voedsel,	  	  zinnig	  	  werk	  	  met	  	  minder	  	  stress	  	  en	  	  meer	  	  	  samenredzaamheid	  	  helpen	  	  
daarbij.	  Ziekte	  	  en	  	  de	  	  zorg	  	  horen	  	  niet	  	  thuis	  	  in	  	  een	  	  systeem	  	  van	  	  marktwerking	  	  
en	  	  schaalvergro<ng.	  	  Mensen	  	  	  worden	  	  sneller	  	  beter	  	  of	  	  kunnen	  	  langer	  	  
thuisblijven,	  	  als	  	  ze	  	  behandeld	  	  worden	  	  als	  	  mens	  	  binnen	  	  een	  	  	  systeem	  	  dat	  	  
overzichtelijk	  	  is	  	  en	  	  in	  	  de	  	  buurt.	  	  Ini<a<even	  	  zoals	  	  Buurtzorg,	  	  met	  	  een	  	  soort	  	  
terugkeer	  	  van	  	  	  de	  	  wijkverpleegkundige,	  	  werken	  	  beter	  	  dan	  	  grote	  	  anonieme	  	  
zorginstellingen,	  	  waar	  	  je	  	  steeds	  	  andere	  	  	  mensen	  	  aan	  	  je	  	  deur	  	  	  	  krijgt.	  	  	  	  



Het	  	  ministerie	  	  van	  	  Coöpera:e	  	  en	  	  Verbinding	  	  zorgt	  	  ervoor	  	  dat	  	  er	  	  in	  	  een	  	  land	  	  
waar	  	  mensen	  	  minder	  	  	  werken,	  	  nog	  	  steeds	  	  een	  	  vangnet	  	  is,	  	  als	  	  er	  	  even	  	  geen	  	  
werk	  	  is.	  	  Nederland	  	  kent	  	  geen	  	  dienstplicht,	  	  maar	  	  	  er	  	  komt	  	  wel	  	  een	  	  
maatschappelijke	  	  stage	  	  na	  	  de	  	  middelbare	  	  school,	  	  om	  	  kennis	  	  te	  	  maken	  	  met	  	  
andere	  	  	  delen	  	  van	  	  de	  	  samenleving.	  	  Dat	  	  helpt	  	  om	  	  daarna	  	  beter	  	  een	  	  geschikte	  	  
studie	  	  te	  	  kunnen	  	  kiezen.	  	  Deze	  	  	  stages	  	  zorgen	  	  onder	  	  meer	  	  voor	  	  extra	  	  handen	  	  
en	  	  harten	  	  in	  	  de	  	  zorg,	  	  zodat	  	  er	  	  meer	  	  aandacht	  	  en	  	  <jd	  	  is	  	  	  voor	  	  zieken	  	  en	  	  
ouderen.	  	  Mensen	  	  zonder	  	  werk	  	  kunnen	  	  na	  	  een	  	  periode	  	  thuisziKen	  	  ook	  	  weer	  	  	  
deelnemen	  	  aan	  	  dit	  	  stagesysteem,	  	  tot	  	  ze	  	  weer	  	  een	  	  baan	  	  hebben.	  	  	  	  	  	  	  	  In	  	  de	  	  
nieuwe	  	  en	  	  menselijkere	  	  circulaire	  	  economie	  	  is	  	  het	  	  goed	  	  toeven.	  	  Maar	  	  hoe	  	  
komen	  	  we	  	  daar?	  	  	  	  



3.	  	  WIE	  	  ZORGT	  	  VOOR	  	  VERSNELLING	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  
Een	  	  belangrijke	  	  vraag	  	  is	  	  natuurlijk:	  	  wie	  	  moet	  	  de	  	  aanjager	  	  zijn?	  	  Wie	  	  zorgt	  	  voor	  	  
de	  	  overgang	  	  naar	  	  een	  	  	  duurzamere	  	  economie	  	  en	  	  samenleving?	  	  De	  	  overheid,	  	  
het	  	  bedrijfsleven	  	  of	  	  de	  	  burgers?	  	  	  Er	  	  is	  	  geen	  	  simpel	  	  antwoord.	  	  Ze	  	  hebben	  	  
allemaal	  	  hun	  	  rol,	  	  maar	  	  die	  	  verschilt	  	  wel.	  	  	  	  	  	  De	  	  aanjager	  	  lijkt	  	  tot	  	  op	  	  heden	  	  niet	  	  
de	  	  landelijke	  	  poliMek	  	  te	  	  zijn.	  	  “Gaat	  	  u	  	  maar	  	  rus3g	  	  slapen”,	  	  is	  	  tot	  	  nu	  	  	  toe	  	  
eigenlijk	  	  steeds	  	  de	  	  boodschap	  	  geweest.	  	  De	  	  urgen3e	  	  van	  	  de	  	  hier	  	  besproken	  	  
problema3ek	  	  en	  	  het	  	  	  effect	  	  op	  	  de	  	  toekomst	  	  van	  	  ons	  	  land,	  	  lijkt	  	  niet	  	  
doorgedrongen	  	  te	  	  zijn	  	  bij	  	  de	  	  grote	  	  par3jen,	  	  als	  	  je	  	  luistert	  	  	  naar	  	  de	  	  wezenloze	  	  
debaoen	  	  van	  	  poli3ci	  	  en	  	  kijkt	  	  naar	  	  hun	  	  daden.	  	  	  
	  	  	  Kunnen	  	  bedrijven	  	  dan	  	  de	  	  motor	  	  zijn?	  	  Zij	  	  hebben	  	  wel	  	  een	  	  cruciale	  	  rol.	  	  Er	  	  zijn	  	  
al	  	  veel	  	  bedrijven,	  	  van	  	  	  mul3na3onals,	  	  tot	  	  midden-‐-‐-‐	  	  en	  	  kleinbedrijf,	  	  die	  	  voor	  	  
een	  	  duurzame	  	  koers	  	  hebben	  	  gekozen	  	  en	  	  	  anderen	  	  inspireren.	  	  De	  	  mul3na3onals	  	  
die	  	  hun	  	  nek	  	  uitsteken,	  	  vragen	  	  echter	  	  wel	  	  van	  	  de	  	  overheid	  	  om	  	  	  te	  	  zorgen	  	  dat	  	  
normen	  	  aangescherpt	  	  worden.	  	  Dan	  	  kunnen	  	  achterblijvers	  	  namelijk	  	  niet	  	  
profiteren	  	  van	  	  	  het	  	  feit	  	  dat	  	  ze	  	  viezer	  	  en	  	  daardoor	  	  goedkoper	  	  zijn.	  	  Vervuilend	  	  
produceren	  	  moet	  	  niet	  	  langer	  	  lonend	  	  	  zijn.	  	  Het	  	  nieuwe	  	  belas3ngsysteem	  	  helpt	  	  
daarbij.	  	  Als	  	  de	  	  overheid	  	  kijkend	  	  naar	  	  de	  	  meest	  	  	  vooruitstrevende	  	  bedrijven,	  	  de	  	  
eisen	  	  en	  	  normen	  	  opschroeI,	  	  zal	  	  een	  	  hele	  	  sector	  	  uitgedaagd	  	  worden	  	  	  om	  	  
betere	  	  oplossingen	  	  te	  	  vinden.	  	  Daarmee	  	  s3muleer	  	  je	  	  innova3e	  	  en	  	  creëer	  	  je	  	  
concurren3ekracht.	  	  	  	  	  	  



Maar	  	  als	  	  de	  	  overheid	  	  niet	  	  voldoende	  	  beweegt,	  	  gaan	  	  de	  	  bedrijven	  	  dan	  	  in	  	  
economisch	  	  moeilijke	  	  3jden	  	  	  toch	  	  de	  	  omslag	  	  maken	  	  die	  	  nodig	  	  is?	  	  Aan	  	  de	  	  ene	  	  
kant	  	  wel,	  	  want	  	  ze	  	  zullen	  	  wel	  	  moeten,	  	  met	  	  steeds	  	  	  schaarsere	  	  en	  	  dus	  	  duurdere	  	  
grondstoffen	  	  en	  	  duurdere	  	  energie.	  	  Maar	  	  de	  	  massa	  	  zoekt	  	  toch	  	  de	  	  weg	  	  	  van	  	  de	  	  
minste	  	  weerstand	  	  en	  	  zal	  	  zo	  	  lang	  	  mogelijk	  	  de	  	  wezenlijke	  	  veranderingen	  	  
uitstellen,	  	  zeker	  	  als	  	  dat	  	  	  in	  	  het	  	  begin	  	  toch	  	  geld	  	  kost.	  	  En	  	  de	  	  bedrijven	  	  van	  	  de	  	  
oude	  	  fossiele	  	  economie	  	  zullen	  	  ook	  	  de	  	  hakken	  	  in	  	  	  het	  	  zand	  	  zeoen	  	  en	  	  zo	  	  lang	  	  
mogelijk	  	  weerstand	  	  bieden.	  	  	  	  	  	  Dus:	  	  de	  	  na3onale	  	  overheid	  	  is	  	  niet	  	  de	  	  aanjager.	  	  
Een	  	  deel	  	  van	  	  het	  	  bedrijfsleven	  	  staat	  	  in	  	  de	  	  startblokken	  	  	  en	  	  neemt	  	  eerste	  	  
stappen,	  	  net	  	  als	  	  lokale	  	  en	  	  regionale	  	  overheden,	  	  maar	  	  vraagt	  	  om	  	  steun	  	  van	  	  de	  	  
tot	  	  op	  	  	  heden	  	  afwezige	  	  overheid.	  	  Hoe	  	  bewegen	  	  we	  	  de	  	  nu	  	  overheid	  	  en	  	  helpen	  	  
we	  	  het	  	  bedrijfsleven?	  	  	  	  	  	  	  	  Door	  	  toenemende	  	  druk	  	  vanuit	  	  de	  	  samenleving.	  	  	  	  	  	  



De	  	  versnelling	  	  zet	  	  door	  	  als	  	  de	  	  duurzaamheidsbeweging	  	  groot	  	  genoeg	  	  is.	  	  
Die	  	  beweging	  	  is	  	  divers	  	  	  en	  	  bestaat	  	  uit	  	  allerlei	  	  koplopers:	  	  van	  	  de	  	  40.000	  	  
mensen	  	  die	  	  het	  	  kabinet	  	  vroegen	  	  om	  	  meer	  	  duurzame	  	  	  energie,	  	  tot	  	  en	  	  met	  	  
vele	  	  bedrijven,	  	  verenigd	  	  in	  	  de	  	  lobby-‐-‐-‐organisa3e	  	  De	  	  Groene	  	  Zaak.	  	  Van	  	  
friskijkende	  	  	  ambtenaren	  	  tot	  	  dwarsdenkende	  	  filosofen.	  	  	  Er	  	  ligt	  	  nu	  	  een	  	  
belangrijke	  	  sleutel	  	  voor	  	  veranderingen	  	  bij	  	  groepen	  	  mensen	  	  die	  	  het	  	  anders	  	  
willen	  	  en	  	  die	  	  	  hun	  	  stem	  	  steeds	  	  luider	  	  laten	  	  horen.	  	  En	  	  steeds	  	  grotere	  	  
groepen	  	  nemen	  	  nu	  	  ook	  	  daadwerkelijk	  	  het	  	  heI	  	  	  in	  	  eigen	  	  hand.	  	  Ze	  	  wachten	  	  
niet	  	  langer,	  	  maar	  	  starten	  	  met	  	  enthousiasme	  	  en	  	  posi3eve	  	  energie	  	  nieuwe	  	  	  
bedrijven	  	  en	  	  nieuwe	  	  ini3a3even,	  	  die	  	  verrassend	  	  snel	  	  navolging	  	  vinden.	  	  Het	  	  
enige	  	  wat	  	  nu	  	  nodig	  	  is,	  	  is	  	  	  opschaling.	  	  Meer	  	  mensen,	  	  meer	  	  massa,	  	  meer	  	  
druk.	  	  	  	  



De	  	  Mjd	  	  is	  	  rijp.	  	  Ik	  	  zie	  	  duizenden	  	  mensen	  	  verenigd	  	  in	  	  energiecoöpera3es	  	  die	  	  zelf	  	  
duurzame	  	  energie	  	  	  
willen	  	  opwekken.	  	  Ik	  	  zie	  	  steeds	  	  meer	  	  voedselcoöpera3es,	  	  mensen	  	  die	  	  duurzame	  	  
buurtrestaurants	  	  	  beginnen	  	  en	  	  boeren	  	  die	  	  gezamenlijk	  	  produceren	  	  in	  	  regionale	  	  
kringlopen	  	  voor	  	  mensen	  	  in	  	  de	  	  buurt.	  	  Ik	  	  	  zie	  	  3entallen	  	  internetsites	  	  die	  	  
duurzame	  	  producten	  	  en	  	  diensten	  	  aanbieden	  	  en	  	  steeds	  	  meer	  	  mensen	  	  	  betrekken	  	  
via	  	  sociale	  	  media.	  	  	  	  Ik	  	  zie	  	  ZZP’ers	  	  die	  	  zich	  	  verenigen	  	  en	  	  samen	  	  een	  	  eigen	  	  
betaalbare	  	  	  verzekering	  	  organiseren,	  	  de	  	  zogenaamde	  	  broodfondsen.	  	  Ik	  	  zie	  	  steeds	  	  
meer	  	  collec3eve	  	  inkoopac3es	  	  	  voor	  	  zonnepanelen,	  	  een	  	  enorme	  	  groei	  	  van	  	  	  	  
klanten	  	  bij	  	  groene	  	  banken,	  	  nieuwe	  	  deelauto-‐-‐-‐concepten	  	  	  en	  	  gemeenschappen	  	  
die	  	  zelfvoorzienend	  	  worden.	  	  Ik	  	  zie	  	  dagelijks	  	  nieuwe	  	  ondernemers	  	  die	  	  	  
overstappen	  	  op	  	  het	  	  aanbieden	  	  van	  	  duurzame	  	  producten	  	  en	  	  diensten.	  	  Samen	  	  
creëren	  	  al	  	  deze	  	  	  koplopers	  	  weer	  	  nieuwe	  	  vraag	  	  en	  	  nieuwe	  	  markten.	  	  	  	  	  
	  	  	  Kortom,	  	  als	  	  reac3e	  	  op	  	  een	  	  onduurzame	  	  samenleving	  	  met	  	  steeds	  	  grotere	  	  
bedrijven,	  	  onbetrouwbare	  	  	  topmannen,	  	  falende	  	  banken,	  	  kibbelende	  	  poli3ci	  	  en	  	  
s3jgende	  	  kosten,	  	  gaan	  	  mensen	  	  zelf	  	  aan	  	  de	  	  slag	  	  in	  	  	  kleinere	  	  verbanden.	  	  En	  	  al	  	  
die	  	  kleinere	  	  verbanden	  	  tellen	  	  op	  	  tot	  	  een	  	  steeds	  	  grotere	  	  beweging.	  	  Die	  	  	  
beweging	  	  wordt	  	  aangevuld	  	  met	  	  steeds	  	  meer	  	  reguliere	  	  bedrijven	  	  die	  	  het	  	  roer	  	  
omgooien,	  	  omdat	  	  ze	  	  	  zien	  	  dat	  	  het	  	  anders	  	  moet.	  	  Op	  	  de	  	  Dag	  	  van	  	  de	  	  
Duurzaamheid	  	  zal	  	  dat	  	  weer	  	  duidelijker	  	  worden.	  	  De	  	  	  onstuitbare	  	  opmars	  	  van	  	  
mensen	  	  die	  	  het	  	  anders	  	  willen	  	  en	  	  dat	  	  gaan	  	  vragen	  	  aan	  	  bedrijven	  	  of	  	  straks	  	  	  zelfs	  	  
eisen	  	  van	  	  de	  	  overheid,	  	  maar	  	  intussen	  	  niet	  	  wachten,	  	  maar	  	  zelf	  	  handelen.	  	  Een	  	  
hoopvolle	  	  opmars,	  	  	  een	  	  veenbrand	  	  die	  	  steeds	  	  sneller	  	  uitdijt.	  	  	  	  



Tot	  	  slot.	  	  Natuurlijk	  	  en	  	  gelukkig	  	  zijn	  	  er	  	  nog	  	  veel	  	  meer	  	  aangrijpingspunten	  	  en	  	  
mogelijkheden	  	  om	  	  onze	  	  	  samenleving	  	  de	  	  overgang	  	  naar	  	  duurzame	  	  ontwikkeling	  	  
te	  	  laten	  	  maken.	  	  Ik	  	  heb	  	  hier	  	  slechts	  	  enkele	  	  	  aanzeoen	  	  kunnen	  	  schetsen.	  	  	  	  	  	  
Overduidelijk	  	  verkeren	  	  we	  	  momenteel	  	  in	  	  een	  	  periode	  	  van	  	  transi3e.	  	  Na	  	  de	  	  
landbouwrevolu3e	  	  10.000	  	  	  jaar	  	  geleden	  	  en	  	  de	  	  industriële	  	  revolu3e	  	  die	  	  eind	  	  18e	  	  
eeuw	  	  begon,	  	  staan	  	  we	  	  nu	  	  aan	  	  de	  	  vooravond	  	  van	  	  	  de	  	  volgende	  	  revolu3e,	  	  waar	  	  
al	  	  3entallen	  	  jaren	  	  van	  	  kleine	  	  stapjes	  	  aan	  	  vooraf	  	  gingen.	  	  We	  	  zijn	  	  op	  	  weg	  	  	  naar	  	  
een	  	  volhoudbare	  	  samenleving,	  	  gebaseerd	  	  op	  	  duurzame	  	  energie,	  	  een	  	  circulaire	  	  
economie,	  	  	  minder	  	  ‘blinde	  	  BNP-‐-‐-‐groei’	  	  maar	  	  meer	  	  groei	  	  van	  	  welzijn	  	  en	  	  
saamhorigheid.	  	  Alle	  	  ingrediënten	  	  zijn	  	  er.	  	  	  We	  	  hebben	  	  de	  	  technieken,	  	  de	  	  ideeën	  	  
en	  	  de	  	  mensen.	  	  Nu	  	  komt	  	  het	  	  aan	  	  op	  	  de	  	  wil	  	  om	  	  die	  	  transi3e	  	  	  vreedzaam	  	  te	  	  
organiseren	  	  en	  	  de	  	  omslag	  	  te	  	  maken.	  	  Er	  	  is	  	  haast	  	  bij,	  	  want	  	  ecologisch	  	  staan	  	  we	  	  
al	  	  flink	  	  in	  	  	  het	  	  rood.	  	  	  	  	  Duidelijk	  	  is	  	  dat	  	  we	  	  het	  	  samen	  	  moeten	  	  doen	  	  en	  	  dat	  	  we	  	  
open	  	  moeten	  	  staan	  	  voor	  	  alle	  	  nuNge	  	  	  innova3es	  	  en	  	  die	  	  inzeoen	  	  in	  	  dit	  	  proces.	  	  
Samenwerken	  	  en	  	  vertrouwen	  	  zijn	  	  cruciaal	  	  in	  	  de	  	  nieuwe	  	  	  economie.	  	  We	  	  
evolueren	  	  in	  	  deze	  	  duurzame	  	  revolu3e	  	  naar	  	  een	  	  nieuwe	  	  vorm	  	  van	  	  samenleven,	  	  
die	  	  het	  	  	  mogelijk	  	  maakt	  	  om	  	  met	  	  zo	  	  veel	  	  mensen	  	  te	  	  leven	  	  op	  	  de	  	  enige	  	  aarde	  	  
die	  	  we	  	  hebben.	  	  We	  	  kunnen	  	  niet	  	  	  wachten	  	  op	  	  de	  	  overheid,	  	  het	  	  bedrijfsleven	  	  of	  	  
de	  	  ander.	  	  Iedereen	  	  heeI	  	  de	  	  verantwoordelijkheid	  	  om	  	  	  het	  	  ravijn	  	  te	  	  vermijden.	  	  	  	  



Laten	  	  we	  	  samen	  	  aan	  	  de	  	  slag	  	  gaan!	  	  



Innova3e	  vormt	  een	  van	  de	  peilers	  van	  de	  
economische	  toekomst	  van	  Nederland	  
	  
In	  de	  modiale	  concuren3estrijd	  moeten	  we	  
het	  hebben	  van	  nieuwe	  producten	  en	  
diensten	  met	  een	  hoge	  toegevoegde	  waarde	  
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InnovaMe	  in	  het	  algemeen	  
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-‐	  Kijken	  wie	  het	  het	  best	  gedaan	  hebben	  en	  wat	  kunnen	  we	  daar	  van	  leren	  
	  

-‐	  Kijken	  wat	  (wetenschappelijk)	  onderzocht	  is	  en	  wat	  we	  daar	  van	  leren	  

Als	  we	  niet	  het	  wiel	  opnieuw	  willen	  uitvinden	  
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nr	   bedrijf	   omzet	  
(x	  miljoen	  $)	  

winst	  
(x	  mijoen	  $)	  

Land	  

1	   Shell	   484.489	   30.918	   NL	  

2	   ExxonMobil	   452.926	   41.064	   VS	  

3	   Wal-‐Mart	  Stores	   446.950	   15.699	   VS	  

4	   BP	   386.463	   25.700	   GB	  

5	   Sinopec	   375.214	   	  9.453	   China	  

6	   China	  Na3onal	  
Petroleum	  

352.338	   16.317	   China	  

7	   State	  Grid	   259.142	   	  5.678	   China	  

8	   Chevron	   245.621	   26.895	   VS	  

9	   Conoco	  Philips	   237.272	   12.436	   VS	  

10	   Toyota	   235.364	   	  3.591	   Japan	  
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Grootste	  bedrijven	  
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AARDOLIE VERSUS ALGEN 

Aardolie, gas en steenkool zijn 100 tot 300 miljoen jaar geleden 
ontstaan uit plantenresten en met name uit algen  
 
Complexe vloeistof met meer dan 10.000 verbindingen 
Hoofdbestanddelen  
Alkanen Cx H y 
Cycloalkanen 
Aromaten 
 
 

Aardolie en algen 

De	  olie	  industrie	  
Kenniscentrum Ondernemerschap

De	  olieindustrie	  
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OLIE VERBRUIK 

Wereldwijd olieverbruik per dag 85 miljoen vaten . 

1 vat = 159 liter = ‘barrel’   

85.000.000 x 159 liter =  ± 13 miljard liter 
 
1000 vaten per seconde  (159.000 liter) 

Zekere voorraad 
120 miljard vaten 

Onzekere voorraad  
25 miljard vaten 

Speculatieve voorraad 
40 miljard vaten 

Aardolie en algen 

Energy	  outlook	  
2011	  (vrije	  
vertaling)	  
	  
Olie	  reserve	  voor	  
50	  jaar	  
Gasreserve	  voor	  80	  
jaar	  
	  
Prijs	  zal	  s3jgen,	  
winning	  wordt	  
moeilijker	  
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Grondstoffen	  leveranciers	  
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Het raffineren van OLIE 

100%	  aardolie	  

70%	  diesel	  &	  
stookolie	  	  

20%	  benzine	  
	  &	  naIa	  

10%	  andere	  
verbindingen	  

13%	  motor	  
benzine	  

7%	  grondstof	  
chemie	  

4%	  kunststoffen	   3%	  chemicaliën	  

Aardolie en algen 
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PRODUCTEN 
uit aardolie 

benzine, diesel, kerosine, antivries, 
schoonmaakmiddelen, medicijnen, aspirine, verf, 
autolak, luiervloeistof, insecticiden, kunstmest, 
oplosmiddelen, remvloeistof, verpakkingsmateriaal, 
kogelvrijevesten, textiel, cd/dvd, flessen, airbags, 
computerkasten, buizen, leidingen, boten, auto-
onderdelen, sportartikelen, zuignappen, (auto)banden 

Aardolie en algen 
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Innova3e	  vormt	  een	  van	  de	  peilers	  van	  de	  
economische	  toekomst	  van	  Nederland	  
	  
In	  de	  modiale	  concuren3estrijd	  moeten	  we	  
het	  hebben	  van	  nieuwe	  producten	  en	  
diensten	  met	  een	  hoge	  toegevoegde	  waarde	  

hoge	  toegevoegde	  waarde	  
moet	  op	  de	  juiste	  manier	  wordt	  ingevuld	  
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InnovaMe	  



Lotgenoten,	  	  	  
We	  	  staan	  	  aan	  	  de	  	  vooravond	  	  van	  	  grote	  	  veranderingen.	  	  De	  	  3jd	  	  is	  	  er	  	  rijp	  	  voor.	  	  De	  	  
eerste	  	  kiemen	  	  van	  	  	  verandering	  	  zijn	  	  zelfs	  	  ook	  	  al	  	  zichtbaar.	  	  	  	  	  
Maar	  	  er	  	  is	  	  haast	  	  bij.	  	  Grote	  	  haast.	  	  	  	  	  
	  
Geen	  	  enkele	  	  genera3e	  	  in	  	  de	  	  geschiedenis	  	  van	  	  de	  	  mensheid	  	  heeI	  	  ooit	  	  een	  	  grotere	  	  
welvaart	  	  gekend	  	  	  dan	  	  wij.	  	  Die	  	  welvaart	  	  is	  	  gebaseerd	  	  op	  	  datgene	  	  wat	  	  de	  	  aarde	  	  ons	  	  
geeI.	  	  Wij	  	  overvragen	  	  echter.	  	  	  UitpuNng	  	  en	  	  vervuiling	  	  hebben	  	  daardoor	  	  een	  	  
onrustbarende	  	  omvang	  	  aangenomen.	  	  Van	  	  20	  	  veel	  	  	  gebruikte	  	  grondstoffen	  	  in	  	  de	  	  
industrie,	  	  is	  	  nog	  	  voor	  	  slechts	  	  10	  	  tot	  	  40	  	  jaar	  	  goed	  	  winbare	  	  voorraad	  	  over.	  	  	  Maar	  	  
liefst	  	  54	  	  van	  	  de	  	  65	  	  olieproducerende	  	  landen	  	  hebben	  	  nu	  	  al	  	  een	  	  dalende	  	  produc3e,	  	  
terwijl	  	  de	  	  	  vraag	  	  voortdurend	  	  s3jgt...	  	  En	  	  daarnaast	  	  krijgen	  	  we	  	  steeds	  	  meer	  	  te	  	  
maken	  	  met	  	  de	  	  gevolgen	  	  van	  	  	  klimaatverandering.	  	  We	  	  zien	  	  het	  	  elke	  	  dag	  	  op	  	  tv.	  	  	  
	  
Kortom:	  	  onze	  	  huidige	  	  koers	  	  brengt	  	  niet	  	  alleen	  	  de	  	  ecologie	  	  in	  	  gevaar,	  	  maar	  	  
bedreigt	  	  ook	  	  de	  	  economie.	  	  	  Want	  	  de	  	  ecologie	  	  is	  	  de	  	  basis	  	  van	  	  de	  	  economie	  
en	  	  niet	  	  andersom.	  	  	  
	  
Het	  	  wordt	  	  3jd	  	  om	  	  aan	  	  de	  	  noodrem	  	  te	  	  trekken.	  	  

Duurzame	  troonrede	  van	  4	  september	  2012	  



	  
Duurzame	  innova3e	  
	  
Duurzame	  business	  
	  
Duurzaam	  business	  model	  
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� Nieuwe 
Business 
Modellen
Een exploratief onderzoek naar veranderende 
transacties die meervoudige waarde creëren

Jan Jonker i.s.m. Marloes Tap en Tim van Straaten

Working Paper ‘Duurzaam Organiseren’
Nijmegen School of Management
Radboud Universiteit Nijmegen – Holland
1 juni 2012

hop://www.degroenezaak.com/
upload/documents/WP%20Nieuwe
%20Business%20Modellen%20Jan
%20Jonker%20e.a.pdf	  
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Een	  vorm	  van	  coöpera3ef	  samenwerken	  als	  centraal	  beginsel;	  ondernemen	  
wordt	  dan	  de	  kunst	  van	  het	  nieuwe	  samenwerken.	  	  
	  
Het	  bewust	  creëren	  van	  meervoudige	  waarde(n):	  het	  gaat	  om	  het	  streven	  naar	  
een	  vorm	  van	  evenwich3ge	  waarden	  zoals	  natuur,	  zorg,	  aandacht,	  geld	  
enzovoort.	  	  
	  
Geld	  is	  niet	  langer	  het	  enige	  ruilmiddel;	  ook	  3jd,	  energie	  of	  zorg	  kunnen	  daarvoor	  
verdiend,	  ingezet	  of	  uitgewisseld	  worden.	  In	  het	  verlengde	  daarvan:	  de	  winst	  
(meerwaarde)	  delen	  met	  deelnemers.	  
	  
Bezit	  (eigendom)	  van	  produc3e	  middelen	  staat	  niet	  langer	  centraal	  –	  ‘toegang	  
hebben	  tot’	  is	  mogelijk	  veel	  belangrijker.	  Alleen	  betalen	  voor	  gebruik,	  niet	  voor	  
bezit.	  
	  
Vertouwen	  –	  als	  ik	  nu	  zorg	  verdien	  die	  ik	  pas	  over	  3en	  jaar	  nodig	  heb,	  moet	  er	  
wel	  sprake	  zijn	  van	  grote	  betrouwbaarheid	  in	  de	  rela3e.	  
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Werkwijze CANVAS MODEL 

Basis	  voor	  de	  onderzoeksvragen	  

Key partners Kern	  acMviteiten	   Waarde	  proposiMe	   Klant	  relaMe	   Klant	  segment	  

Resources	   Kanalen	  

Kostenstructuur	   Inkomsten	  
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Echt	  duurzaam	  

Kan	  duurzaam	  zijn	  maar	  kan	  ook	  
verkeerd	  uitwerken	  

Niet	  duurzaam	  
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InteracMeve	  deel/CASES	  



De	  Green	  Deal	  Zonnepanelen	  voor	  Asbestdaken	  heeI	  als	  doel	  een	  aanpassing	  
milieu-‐investeringsaIrek)en	  Vamil	  willekeurige	  afschrijving	  milieu-‐	  investeringen,	  
zodat	  voor	  asbestverwijdering	  in	  combina3e	  met	  het	  plaatsen	  van	  zonnepanelen	  
een	  beroep	  kan	  worden	  gedaan	  op	  de	  Vamil.	  	  
	  
Resultaten	  
Zo	  veel	  mogelijk	  asbestdaken	  van	  agrarische	  gebouwen	  worden	  vervangen	  door	  
zonnepanelen.	  Verwijdering	  van	  asbest	  in	  combina3e	  met	  zonne-‐energie	  sluit	  
aan	  bij	  de	  ‘natuurlijke’	  reconstruc3e	  die	  in	  de	  land-‐	  en	  tuinbouw	  gaande	  is.	  

Green	  deal	  
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bierbrouwers	  stellen	  zich	  tot	  doel	  
•  energieverbruik	  reduceren	  en	  daarmee	  de	  CO2	  uitstoot	  
•  gebruik	  van	  water	  reduceren	  
•  uitstoot	  van	  water	  beperken	  
•  veiligheid	  van	  installa3es	  en	  werknemers	  verbeteren	  
•  ketenbeheer	  ,	  dwz	  opleoen	  op	  de	  herkomst	  van	  benodigde	  ingrediënten	  
•  verantwoorde	  bierconsump3e	  
	  
Voorloper	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaam	  bier	  produceren	  
Bierbrouwer	  Gulpener	  
Gulpener	  werkt	  samen	  met	  S3ch3ng	  Natuur	  en	  Milieu	  onder	  het	  programma	  Economy	  Light	  
Oprichten	  van	  een	  coöpera3e	  in	  Limburg	  die	  de	  ingrediënten	  levert	  aan	  Gulpener,	  
goed	  voor	  de	  lokale	  economie,	  minder	  vervoerskosten	  en	  minder	  gebruik	  van	  
transportbrandstoffen,	  overleg	  met	  de	  boeren	  over	  de	  gewenste	  kwaliteit,	  Gulpener	  koopt	  
alleen	  maar	  van	  leveranciers	  met	  een	  EKO	  keurmerk.	  
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Inzet	  en	  ac3es	  Rijksoverheid	  
De	  Rijksoverheid	  zal	  zich	  inzeoen	  om	  in	  samenwerking	  met	  de	  Koninklijke	  VNP	  en	  
het	  bevoegd	  gezag	  passende	  randvoorwaarden	  te	  creëren	  om	  industriële	  
experimenten	  met	  nieuwe	  grondstoffen	  (uit	  reststromen)	  toe	  te	  staan	  voor	  de	  
duur	  van	  het	  beoogde	  experiment.	  

De	  papier-‐	  en	  kartonindustrie	  streeI	  ernaar	  een	  significant	  deel	  van	  haar	  
houtgebaseerde	  grondstoffen	  te	  vervangen	  door	  alterna3eve	  nieuwe	  
grondstoffen,	  veelal	  geproduceerd	  uit	  reststromen	  van	  vaak	  lokale	  ketens.	  Zij	  
doet	  dit	  omdat	  er	  verwacht	  wordt	  dat	  door	  sterke	  groei	  van	  de	  biobased	  
economy	  de	  vraag	  naar	  houtgebaseerde	  grondstoffen	  heel	  sterk	  zal	  groeien,	  
waardoor	  de	  leveringszekerheid	  in	  gevaar	  kan	  komen.	  

Resultaat	  van	  de	  Green	  Deal	  is	  de	  realisa3e	  van	  pilots	  met	  alterna3eve	  
grondstoffen	  op	  basis	  van	  experimenteerruimte	  binnen	  een	  vigerende	  
milieuvergunning.	  Dit	  moet	  de	  ontwikkeling	  van	  innova3eve	  ini3a3even	  
ondersteunen.	  
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Groene	  stroom	  

De	  Nederlandse	  Energie	  Maatschappij	  	  "NLE"	  	  levert	  elektriciteit	  door	  middel	  van	  
100%	  waterkracht,	  dus	  100%	  groene	  stroom.	  
	  Daarmee	  bedoelen	  wij	  dat	  er	  géén	  broeikasgas	  (CO2)	  vrijkomt	  bij	  de	  opwekking	  
van	  energie.	  Dit	  is	  bij	  andere	  groene	  stroom,	  bijvoorbeeld	  opgewekt	  met	  
biomassa,	  wel	  het	  geval.	  Elektriciteit	  opgewekt	  door	  waterkracht	  levert	  géén	  
uitstoot	  van	  broeikasgas.	  Hierdoor	  draagt	  u	  als	  verbruiker	  zo	  veel	  mogelijk	  bij	  aan	  
de	  zorg	  voor	  een	  schonere	  aarde.	  	  
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Green	  choice	  	  
	  
Groene	  stroom	  



De	  Green	  Deal	  houdt	  de	  voorbereiding	  in	  van	  de	  oprich3ng	  van	  de	  Na3onale	  
Federa3e	  Stadsgerichte	  Landbouw.	  Deze	  federa3e	  heeI	  de	  aanjaagfunc3e	  om	  
meer	  en	  duurzame	  stadslandbouw	  te	  s3muleren.	  Ze	  zorgt	  voor	  opschaling	  en	  
versnelling	  van	  lokale	  stadslandbouwini3a3even	  door	  kennisdeling	  en	  
professionalisering	  op	  na3onaal	  niveau.	  

Resultaten	  
	  
-‐  Inzicht	  in	  de	  sterktes	  en	  zwaktes	  van	  de	  bestaande	  stadslandbouw	  

ini3a3even.	  
-‐  Uitgewerkte	  businesscases	  en	  inzicht	  in	  wat	  de	  projecten	  rendabel	  kan	  

maken.	  
-‐  Strategie	  voor	  een	  Na3onale	  Federa3e	  Stadslandbouw.	  

Kenniscentrum Ondernemerschap

Duurzame	  iniMaMeven	  



Zoet	  water	  wordt	  een	  schaars	  goed.	  De	  behoeIe	  om	  op	  meerdere	  terreinen	  
regionaal	  zelfvoorzienend	  te	  zijn	  groeit.	  Gebiedseigen,	  ona|ankelijke	  
zoetwatervoorziening	  van	  goede	  kwaliteit	  wordt	  in	  heel	  Nederland	  van	  
levensbelang.	  De	  Waterhouderij	  kan	  het	  antwoord	  zijn.	  In	  een	  Waterhouderij	  
zijn	  func3es	  en	  economische	  dragers	  natuur,	  recrea3e,	  voedselvoorziening,	  
drinkwater,	  energie,	  wonen	  en	  industrie	  in	  één	  gebied	  met	  elkaar	  verbonden.	  

	  
De	  deelresultaten:	  	  
-‐  inventarisa3e	  van	  mogelijke	  maatregelen	  	  
-‐  bepalen	  toekoms3ge	  samenwerkingsvorm(en)	  
-‐  aanvragen	  noodzakelijke	  vergunningen	  	  
-‐  verkennen	  van	  opschalingsmogelijkheden	  
-‐  uitwisselen	  van	  kennis	  en	  ervaringen	  
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Beschrijving	  ini3a3ef	  
De	  koffiesector	  wil	  in	  2015	  het	  aandeel	  in	  Nederland	  verkochte	  duurzame	  koffie	  naar	  
75%	  brengen.	  	  
	  
Concreet	  gaat	  het	  hierbij	  om:	  
-‐  	  vermindering	  van	  energieverbruik	  en	  de	  milieudruk	  van	  verpakkingen	  (milieu)	  
-‐  	  verbetering	  van	  de	  arbeidsomstandigheden	  van	  de	  koffieboeren	  (mens)	  
-‐	  	  	  	  	  het	  versterken	  van	  de	  (economische)	  posi3e	  van	  ieder	  in	  de	  keten	  (meerwaarde)	  
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Het	  doel	  van	  de	  Green	  Deal	  is	  het	  benuoen	  van	  digestaat	  uit	  een	  vergister	  door	  
algenteelt	  (eiwitproduc3e).	  De	  bestaande	  co-‐vergister	  levert	  al	  veel	  biogas	  en	  groene	  
stroom.	  Maar	  de	  afzet	  van	  digestaat	  is	  een	  probleem	  dat	  de	  rentabiliteit	  van	  de	  co-‐
vergister	  onder	  druk	  zet.	  Door	  op	  digestaat	  eendenkroos	  te	  telen,	  ontstaat	  een	  
poten3eel	  duurzame	  eiwitbron	  voor	  de	  diervoederketen.	  	  
	  
Op	  dit	  moment	  mag	  eendenkroos	  –	  gekweekt	  op	  digestaat	  uit	  een	  co-‐vergister	  –	  niet	  
de	  humane	  of	  veevoedingsketen	  in.	  Het	  staat	  niet	  op	  de	  posi3eflijst	  en	  mag	  daarom	  
volgens	  de	  huidige	  wet-‐	  en	  regelgeving	  niet	  worden	  gebruikt	  als	  co-‐product	  of	  
substraat.	  Op	  basis	  van	  een	  compleet	  dossier	  kan	  de	  Rijksoverheid	  beslissen	  om	  
eendenkroos	  aan	  de	  posi3eflijst	  toe	  te	  voegen	  en	  te	  inventariseren	  of	  op	  digestaat	  
geproduceerd	  eendenkroos	  gebruikt	  kan	  worden	  als	  eiwit	  of	  zetmeel	  in	  de	  humane	  of	  
veevoedingsketen	  
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B	  the	  One	  
	  
B	  the	  One	  is	  een	  3jdschriI	  dat	  voor	  iedere	  lezer	  aangepast	  wordt	  aan	  zijn/haar	  
persoonlijke	  profiel.	  Er	  zijn	  op	  dit	  moment	  20	  redac3onele	  varianten	  die	  passen	  bij	  
20	  verschillende	  soorten	  vrouwen.	  Een	  mannenvariant	  is	  in	  de	  maak.	  Voor	  een	  
meerprijs	  kan	  de	  lezeres	  zelf	  haar	  cover	  personaliseren.	  Het	  is	  de	  eerste	  keer	  in	  
Nederland	  dat	  een	  publieks3jdschriI	  op	  deze	  manier	  wordt	  uitgegeven,	  hiervoor	  is	  
het	  alleen	  in	  Zweden	  ooit	  vertoond.	  Het	  is	  een	  win-‐win	  situa3e	  voor	  zowel	  lezer,	  
adverteerder	  als	  uitgever.	  Duurzamer	  kan	  ook	  niet,	  er	  is	  0%	  waste	  van	  papier	  en	  
inkt,	  de	  magazines	  worden	  alleen	  op	  bestelling	  geprint.www.btheone.nl	  
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De	  ini3a3efnemers	  van	  deze	  Green	  Deal	  willen	  bouwen	  aan	  een	  installa3e	  die	  
paardenmest	  en	  strooisel	  kan	  drogen	  en	  pelleteren.	  
	  
Equfec	  heeI	  toegang	  tot	  een	  innova3eve	  verwerkingsmethode	  voor	  paardenmest.	  
Dit	  is	  een	  gesloten	  systeem,	  waarbij	  de	  mest	  wordt	  afgevoerd,	  gerecycled,	  
gehercondi3oneerd	  en	  weer	  teruggeleverd	  als	  stalstrooisel.	  Dat	  alles	  tegen	  een	  vast	  
tarief.	  Het	  systeem	  dat	  Equfec	  ontwikkelt,	  levert	  een	  eindproduct	  dat	  bacterieel	  en	  
pathogeen	  neutraal	  is	  en	  een	  hoog	  absorp3evermogen	  heeI.	  Het	  product	  is	  
meervoudig	  herbruikbaar	  als	  strooisel.	  Stalstrooisel	  dat	  niet	  wordt	  afgezet,	  wordt	  
verwerkt	  tot	  biobrandstof	  (pellets)	  met	  een	  hoge	  energiewaarde.	  De	  pellets	  kunnen	  
gebruikt	  worden	  om	  het	  eigen	  proces	  van	  energie	  te	  voorzien	  en	  ook	  als	  brandstof	  in	  
pelletkachels	  en	  –ketels	  of	  als	  bijstook	  in	  kolen-‐	  en	  biomassacentrales.	  
Met	  dit	  project	  werken	  de	  betrokken	  par3jen	  aan	  een	  biobased	  economy.	  
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Duurzame	  en	  inspirerende	  komkommer-‐	  en	  tomatenteelt	  
	  
Ons	  Qlipr	  ophangsysteem	  is	  vanwege	  het	  rvs	  zo	  duurzaam	  dat	  we	  al3jd	  zeggen:	  
'Eenmalig	  investeren	  en	  blijven	  gebruiken	  totdat	  de	  kas	  wordt	  opgeruimd'.	  Door	  
het	  gebruik	  van	  het	  Qlipr	  systeem	  is	  er	  geen	  kunststof	  opbindmateriaal	  meer	  
nodig.	  Dit	  resulteert	  dus	  in	  een	  mogelijke	  50.000	  ton	  composteerbaar	  
tuinbouwafval	  zonder	  kunststof.	  Daarnaast	  hebben	  wij	  ook	  nog	  de	  Qutefruit	  
hartvorm	  waarbij	  een	  herbruikbare	  kunststof	  mal	  om	  een	  mini	  komkommer	  wordt	  
gehangen	  en	  je	  keer	  op	  keer	  mensen	  weer	  opvrolijkt	  met	  een	  hartvormige	  en	  
gezonde	  komkommer.	  OIewel	  een	  oog	  en	  hart	  voor	  de	  toekomst!	  
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Oryon	  Watermill	  373	  
	  
De	  Oryon	  Watermill	  is	  een	  watermolen	  die	  geheel	  (diep)	  onder	  water	  zijn	  werk	  
doet	  en	  werkt	  al	  met	  een	  waterstroming	  vanaf	  1	  m/s.	  De	  watermolen	  is	  bedoeld	  
voor	  toepassing	  in	  vrijestroming	  dus	  géén	  kunstwerken	  nodig	  en	  géén	  
belemmering	  voor	  scheepvaart.	  www.oryon.nu	  
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Shweeb,	  een	  Co2	  neutraal	  OV	  systeem	  
	  
Shweeb	  is	  een	  Co2	  neutraal	  OV	  systeem	  dat	  in	  staat	  zal	  zijn	  de	  forensende	  
automobilist	  en	  treinreiziger	  snel	  en	  comfortabel	  vanaf	  een	  aangesloten	  
intercitysta3on	  of	  parkeerplaats	  in	  een	  individueel	  vervoermiddel	  verplaatst.	  De	  
basis	  is	  een	  minimonorail	  waaronder	  een	  capsule	  hangt	  dat	  door	  fietsen	  met	  of	  
zonder	  elektrische	  ondersteuning	  voortbewogen	  kan	  worden.	  De	  minimum	  en	  
maximum	  snelheid	  kan	  door	  de	  vervoerder	  ingesteld	  worden	  op	  20Km	  tot	  60	  Km	  
P/U.	  De	  gezondheidsbevorderende	  bijwerking	  zal	  zijn	  dat	  hoe	  meer	  elektriciteit	  
de	  passagier	  produceert	  des	  te	  minder	  hij	  betaalt.	  Zie	  het	  filmpje	  dat	  door	  
studenten	  van	  de	  HU	  werd	  gemaakt	  
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ViaVerde	  	  
	  
Hergebruik	  van	  grondstoffen	  is	  een	  van	  de	  grootste	  uitdagingen	  waar	  de	  
mensheid	  momenteel	  voor	  staat.	  Introva3on	  heeI	  vier	  jaar	  gewerkt	  om	  te	  
komen	  tot	  een	  oplossing	  cement	  in	  beton	  te	  vervangen.	  Eerst	  met	  laagwaardige	  
beton	  toepassingen	  zoals	  in	  fietspaden;	  parkeerplaatsen	  en	  secundaire	  wegen	  
waar	  in	  het	  ViaVerde	  project	  75%	  Co2	  bespaard	  wordt.	  IntroVa3on	  kon	  de	  
Provincie	  Utrecht;	  aannemer	  BAM;	  betonproducent	  van	  Nieuwpoort	  en	  
ecogrondstoffen	  leverancier	  Orcem	  van	  de	  betontechnische-‐	  ecologische-‐	  en	  
financiële	  haalbaarheid	  overtuigen	  door	  middel	  van	  testen	  die	  door	  B/A/S	  Venlo	  
zijn	  verricht	  
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Duurzame	  mobiliteit	  app:	  Green	  Drive	  
	  
Doel:	  Keuze	  voor	  duurzaam	  reisgedrag	  van	  Nederlanders	  bevorderen	  door	  hun	  te	  
belonen	  als	  zij	  (bewust)	  duurzame	  keuzes	  maken	  in	  het	  verkeer.	  	  
	  
Boodschap:	  “Duurzame	  mobiliteit:	  goed	  voor	  jezelf	  en	  het	  milieu.”	  
	  
Met	  de	  app	  verdien	  je	  zogenaamde	  ‘(s)miles’.	  Neem	  je	  bijvoorbeeld	  de	  fiets,	  dan	  
verdien	  je	  meer	  (s)miles	  dan	  wanneer	  je	  de	  auto	  neemt.	  Ook	  kunnen	  bepaalde	  routes	  
ges3muleerd	  worden,	  dan	  zijn	  er	  extra	  bonus(s)miles	  te	  verdienen.	  Met	  de	  (s)miles	  
kunnen	  deelnemers	  prijzen	  winnen.	  Deze	  worden	  beschikbaar	  gesteld	  door	  
ondernemers.	  Zij	  worden	  businesspartner	  en	  krijgen	  extra	  exposure.	  
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De	  BioAPP	  
	  
De	  BioAPP	  is	  een	  mobiele	  applica3e	  die	  de	  biowaarde	  meet.	  Het	  geeI	  
produc3nforma3e	  over	  biologische	  producten	  en	  keurmerken	  en	  noemt	  
producten	  die	  onder	  de	  keurmerken	  vallen.	  Daarnaast	  kan	  men	  door	  producten	  
in	  te	  voeren	  de	  keurmerken	  aflezen.	  Het	  is	  uit	  te	  breiden	  met	  nieuwe	  
func3onaliteiten	  en	  gevuld	  met	  de	  juiste	  data	  een	  handige	  en	  waardevolle	  app.	  
Wordt	  gemaakt	  voor	  iOS	  (iPhone)	  op	  dit	  moment	  het	  grootste	  mobiele	  pla�orm.	  
Deze	  app	  zal	  voor	  veel	  mensen	  een	  s3mulans	  zijn	  om	  duurzaam	  in	  te	  kopen.	  De	  
prijs	  van	  biologische	  producten	  kan	  lager	  zijn	  vanwege;	  locale	  inkoop,	  seizoen,	  
beperkt	  transport	  –	  en	  verpakking	  kosten.	  	  
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Circulaire	  economie	  in	  de	  Duurzaamheidsfabriek	  
	  
Binnenkort	  kopen	  we	  geen	  producten	  meer,	  maar	  alleen	  nog	  de	  dienst	  van	  
het	  product.	  1000	  wasbeurten	  bijvoorbeeld,	  of	  10.000	  zituren.	  De	  4e	  etage	  
van	  de	  splinternieuwe	  Duurzaamheidsfabriek	  op	  Leerpark	  Dordrecht	  is	  
helemaal	  circulair	  ingericht.	  
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Low	  Car	  Diet	  
Tien	  topbestuurders	  van	  Nederlandse	  bedrijven	  en	  twee	  bekende	  
autolie|ebbers	  gaan	  de	  uitdaging	  aan	  en	  laten	  vanaf	  woensdag	  10	  oktober	  
10	  dagen	  lang	  hun	  auto	  staan.	  Zij	  leveren	  hun	  autosleutels	  in	  stappen	  over	  op	  
het	  gebruik	  van	  deelauto’s	  en	  openbaar	  vervoer,	  na	  een	  gezamenlijk	  ontbijt	  
op	  NS-‐sta3on	  Amersfoort.	  
Urgenda,	  ini3a3efnemer	  van	  deze	  ac3e,	  wil	  samen	  met	  Greenwheels,	  Regus	  
en	  de	  NS	  laten	  zien	  dat	  autodelen	  in	  combina3e	  met	  hoogwaardig	  frequent	  
collec3ef	  vervoer	  de	  stap	  is	  naar	  een	  duurzame	  toekomst.	  
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Solar-‐BBQ	  
	  
	  
Door	  de	  ontwikkeling	  en	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  een	  barbecue	  op	  zonne-‐
energie,	  wil	  ik	  duurzame	  energie	  leuk	  en	  lekker	  maken.	  Ik	  ben	  ervan	  overtuigd	  
dat	  ik	  hiermee	  een	  doelgroep	  kan	  bereiken	  die	  nog	  niet	  met	  duurzaamheid	  bezig	  
is,	  zoals	  studenten	  en	  middenstanders	  die	  graag	  bier	  drinken	  en	  barbecueën.	  De	  
zonne-‐barbecue	  kan	  gebruikt	  worden	  voor	  zowel	  vlees	  als	  voor	  vegetarische	  
gerechten.	  Uit	  tests	  blijkt	  dat	  het	  voedsel	  lekkerder	  wordt,	  omdat	  het	  rus3g	  kan	  
garen	  en	  nooit	  aanbrand.	  
Opgedane	  kennis,	  ervaring	  en	  inkomsten	  wil	  ik	  gebruiken	  voor	  opschaling	  buiten	  
Nederland	  en	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  solar	  cookers	  voor	  ontwikkelingslanden.	  	  
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Broodfondsen	  	  
	  
	  
ZZP-‐ers	  verzekeren	  zich	  in	  het	  algemeen	  niet	  tegen	  arbeidsongeschiktheid.	  
De	  redenen	  die	  gegeven	  worden	  zijn:	  
te	  omvangrijk,	  te	  ingewikkeld	  en	  te	  duur.	  
	  
Een	  broodfond	  is	  een	  verzekeringsconcept	  om	  de	  reguliere	  verzekeringsbranche	  
heen.	  	  Zzp-‐ers	  sparen	  maandelijks	  op	  een	  eigen	  rekening	  een	  afgesproken	  
bedrag	  en	  als	  iemand	  ziek	  is	  die	  aangesloten	  is	  bij	  het	  fonds	  kan	  deze	  aanspraak	  
doen	  op	  deze	  gezamenlijke	  spaarpo.	  ,	  Inmiddels	  is	  er	  ook	  broodfondsmakers	  vof	  
die	  zzp-‐ers	  helpt	  met	  de	  opzet	  van	  een	  broodfonds	  in	  navolging	  van	  een	  paar	  
opererende	  fondsen.	  	  
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Werkplek	  klima3sering	  
	  
	  
Het	  verwarmen,	  koelen	  &	  ven3leren	  van	  kantoren	  kost	  veel	  energie.	  
Door	  niet	  de	  totale	  ruimte	  maar	  enkel	  de	  werkplek	  te	  voorzien	  van	  een	  
persoonlijk	  te	  beïnvloeden	  klimaatsysteem	  is	  de	  verwach3ng	  dat	  de	  beleving	  
van	  het	  persoonlijk	  comfort	  met	  30%-‐50%	  toeneemt	  en	  dat	  daarnaast	  20%-‐30%	  
energie	  wordt	  bespaard.	  
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reCYCLINGwear	  
	  
Een	  duurzaam	  gebruik	  van	  onze	  planeet	  is	  van	  groot	  belang.	  Ook	  in	  de	  
kledingwereld	  heeI	  duurzaamheid	  haar	  intrede	  gedaan.	  
Een	  belangrijke	  achterblijver	  is	  tot	  op	  heden	  de	  sportkleding.	  Met	  name	  waar	  het	  
duursporten	  als	  wielrennen,	  hardlopen	  en	  roeien	  betreI	  is	  deze	  trend	  nog	  weinig	  
zichtbaar.	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  een	  groeiende	  wielersport	  en	  aandacht	  voor	  de	  
toekomst	  van	  onze	  planeet	  zeer	  goed	  samen	  kunnen	  gaan.	  Door	  het	  aanbieden	  van	  
wielerkleding	  die	  is	  geproduceerd	  onder	  duurzame	  omstandigheden	  en	  zoveel	  als	  
mogelijk	  van	  duurzame	  (lees	  gerecyclede)	  materialen,	  willen	  wij	  een	  eerste	  stap	  
zeoen	  naar	  verduurzaming	  van	  de	  wielersport.	  reCYCLINGwear	  
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Vet	  Goed!	  	  
JMA	  wil	  jongeren	  (12-‐28)	  betrekken	  bij	  het	  onderwerp	  duurzaam	  voedsel	  en	  
hen	  zelf	  in	  ac3e	  laten	  komen	  door	  aankoop	  van	  de	  -‐	  nog	  niet	  bestaande	  –	  soja	  
vrije	  variant	  van	  een	  populair	  voedselproduct.	  Zo	  zal	  worden	  aangetoond	  dat	  er	  
een	  grote	  vraag	  –	  en	  dus	  afzetmarkt	  –	  voor	  het	  product	  is.	  
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Urgenda,	  s3mulator	  van	  duurzame	  ini3a3even	  importeert	  zonnepanelen	  uit	  
China	  en	  verkoopt	  deze	  in	  Nederland.	  Het	  is	  het	  bedrijf	  is	  het	  gelukt	  20.000	  
zonnepanelen	  te	  verkopen	  zonder	  subsidie.	  
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De	  Aqua3na	  is	  het	  duurzame	  en	  goedkope	  alterna3ef	  voor	  gebooeld	  water.	  Kraanwater	  
is	  650	  maal	  voordeliger	  dan	  mineraalwater	  in	  plas3c	  wegwerpflessen	  en	  het	  Nederlandse	  
water	  behoort	  tot	  het	  beste	  van	  Europa.	  Bijvullen	  van	  de	  Aqua3na	  is	  daarom	  overal	  
mogelijk	  in	  ons	  land.	  
	  
Deze	  handige	  Aqua3na	  waterfles	  is	  opvouwbaar.	  Helemaal	  uitgevouwen	  kan	  er	  500	  ml	  
water	  in	  de	  fles.	  Na	  gebruik	  is	  de	  waterfles	  is	  opvouwbaar	  tot	  bijna	  1/3	  van	  zijn	  originele	  
afme3ngen.	  Op	  deze	  manier	  past	  de	  fles	  eenvoudig	  in	  uw	  zak	  of	  tas	  en	  is	  overal	  mee	  
naartoe	  te	  nemen.	  
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Wat	  is	  duurzame	  business	  ?	  

Jury	  KCO	  

De	  prijs	  wordt	  aan	  het	  eind	  van	  deze	  dag	  uitgereikt	  

Wij	  zijn	  op	  zoek	  naar	  een	  mooie,	  korte,	  originele	  omschrijving	  
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