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Welkom bij de 17e editie van de International Conference on
Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability.
Welkom bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Mijn naam is Marcel Nollen. Ik ben lid
van het college van bestuur van de prachtige universiteit waar u vandaag te gast bent.
Helaas kunnen we elkaar niet de hand schudden, maar we hopen dat in de nabije
toekomst alsnog in goede gezondheid te kunnen doen.
U gaat de komende anderhalf uur in dit colloquium kijken naar een aantal prikkelende
presentaties, gesprekken en discussies over de transitie die we moeten maken om
Nederland duurzaam te maken en hoe de politiek daar meer urgentie aan moet
geven. Als bestuurder van een onderwijsinstelling kan ik niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk onze studenten de transitie naar een duurzaam Nederland vinden. Het
is deze generatie die zich ook het meest zorgen maakt om de toekomst van onze
planeet en zich daar vol voor wil inzetten. Als universiteit voelen we ons daar
verantwoordelijk voor en bieden we een breed scala aan opleidingen waarin
studenten aan de slag kunnen gaan voor een duurzame toekomst. Natuurlijk doen
onze wetenschappers veel onderzoek in onze directe leefomgeving en niet zonder
succes.

Vorige maand nog hebben minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark en
staatssecretaris Stientje van Veldhoven laten weten een verbod te willen op
kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Dit na jaren aandringen van onze
wetenschappers die door onderzoek konden aantonen dat deze rubberkorrels
schadelijk zijn voor mens en milieu.
Een ware overwinning, maar wel een van een lange adem. De politieke besluitvorming
is vaak traag. En dat terwijl juist de politiek die de duurzame oplossingen uit de
wetenschap moet gaan inzetten. En liever vandaag dan morgen.
Hoe u die politiek gaat overtuigen is onderdeel van dit colloquium. Ik wens u veel
wijsheid toe en hoop van harte dat we in de plannen van het nieuwe kabinet een
verhoogde urgentie tegenkomen als het gaat om duurzaamheid van onze
leefomgeving. En dat niet alleen in woorden, maar vooral in daden.
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Colloquium: de transitie naar een duurzaam landwat hebben we nodig van politici?
De huidige Covid-19-crisis heeft de economie en zelfs de maatschappij praktisch tot
stilstand gebracht. Wetenschappers, industrieleiders, maatschappelijke organisaties
en beleidsmakers pleiten voor een toekomstbestendig herstel. In de aanloop naar de
2e kamer verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie ligt er een kans om
meer aandacht voor dat herstel te trekken.
Het moment om over te stappen naar een schone en inclusieve samenleving is nu!
Terwijl de wereld nog steeds in beroering is, verandert het politieke klimaat en wordt
er gepleit voor een meer veerkrachtige economische inrichting. Maar hoe bereiken
we dit en hoe herstellen we het vertrouwen in de samenleving?
Sinds een jaar is de TransitieMotor ontstaan, een nationale open beweging, van
mensen en organisaties, een die een duurzame samenleving stimuleren of zelfs al
voorleven. De TransitieMotor leidt een 1-jarige campagne tot 5 mei 2021 met als doel
dat de wissel naar een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving om
gaat in 2021.
De TransitieMotor bereikt dat doel door zichtbaar te maken hoeveel al gebeurt, in
‘paden’, in verhalen en in transitiegesprekken. En verder ook door;
a) Massa te maken en samen optrekken,
b) Politiek te beïnvloeden,
c) Dappere ambtenaren te ondersteunen, en
d) Brede midden betrekken en inspireren.
Deze bijdrage heeft als doel duidelijk te maken hoe de transitie naar een duurzaam
Nederland te maken en aan te geven wat wij daarbij van politici nodig hebben.
In een open publieke sessie hebben drie sprekers uit de wetenschap en het
bedrijfsleven de noodsituatie en de kansen vanuit een Nederlands perspectief laten
zien. In zeven pitches hebben innovators, ondernemers en experts voorbeelden
gegeven van circulaire bedrijfsmodellen en opschaling van processen naar een
systemische verandering.

Alle paden van de TransitieMotor vertonen een overlap met de SDG’s en wij vinden
het relevant om te laten zien aan welke SDG’s de diverse paden van de
TransitieMotor bijdragen (zie volgende pagina).
Alle tien bijdragen resulteren in praktische aanbevelingen voor de politiek om de
overstap naar een duurzaam land nú te maken. De bijdragen zijn ingedeeld volgens de
10 transitiepaden van de TransitieMotor en vormen met de duidelijke praktische
aanbevelingen de handleiding om in 2021 een duidelijk begin te maken met
duurzame en sociaal rechtvaardige bedrijfsvoering in alle geledingen van de
maatschappij en de politiek, tot systeemveranderingen in energie, voedsel, en
veiligheid.
Wij dringen met klem aan deze aanbevelingen in de formatiegesprekken na de
verkiezingen ter harte te nemen en ook toe te passen. Voor het overzicht is er
voorafgaande aan de individuele bijdragen een samenvatting van de duurzame
aanbevelingen voor politici vermeld (zie volgende pagina’s).
Wij wensen u veel politieke daadkracht in de noodzakelijke verduurzaming van onze
maatschappij en samenleving, en bieden u hierbij een gids voor de toekomst aan, een
schriftelijke weergave van het colloquium in deze bijdrage. Online kunnen de
verschillende adviezen via (https://www.ourneweconomy.nl/2021/02/07/25-februaride-transitie-naar-een-duurzaam-nederland/) worden geraadpleegd.
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De 10 paden van de TransitieMotor

1. Schade aan het milieu en mens meerekenen in de prijs van
producten. Stimuleren van producten en diensten die goed voor ons
zijn. Verminderen van onze schulden als burgers.
SDG 10 Ongelijkheid verminderen en SDG 8 Waardig werk en
economische groei.
2. Een gezonde leefomgeving door meer ruimte te maken voor
natuur en wonen. Dit kan door de ruimte voor landbouw, veeteelt
en industrie iets te verminderen.
SDG 15 Leven op land en SDG 9 Industrie, innovatie en
infrastructuur.

6. Meer gelijkheid, vooral in inkomen en vermogen. Een samenleving
met zorg voor elkaar. Geen discriminatie. Luisteren naar wat burgers
belangrijk vinden en hen invloed geven in de besluitvorming.
SDG 10 Ongelijkheid verminderen en SDG 5 Gendergelijkheid.
7. Inzetten op schone oplossingen voor energie en vervoer. Minder
energie gebruiken en thuis werken als het kan. Zo zorgen we ook voor
schonere lucht en een stillere stad.
SDG 7 Betaalbare en duurzame energie en SDG 11 Duurzame steden
en gemeenschappen.

3. Steun voor duurzaam produceren. Door producten herbruikbaar
en repareerbaar te maken. Of door te zorgen dat lokale producten
voordelig zijn.
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie en SDG 9 Industrie,
innovatie en infrastructuur.

8. Einde maken aan ‘belastingparadijs’ Nederland, door grote
ondernemingen en vermogenden gewoon belasting te laten betalen.
In samenwerking met andere landen zorgen dat ondernemingen
dienend zijn aan de mensen en het milieu.
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 15 Leven op
land.

4. Basiszekerheid voor alle burgers. Dus voldoende besteedbaar
inkomen (uit werk, pensioen en uitkering). Zorgen voor betaalbare
basisbehoeften zoals gezond voedsel en schone energie. En
voldoende betaalbare, duurzame woningen voor iedereen.
SDG 1 Geen armoede en SDG3 Goede gezondheid en welzijn.

9. We hebben onze natuurlijke leefomgeving nodig voor ons
voortbestaan. Daarom herstel van natuur en biodiversiteit. Door
vervuiling tegen te gaan en door bouwen en landbouw te combineren
met natuur.
SDG 15 Leven op land en SDG13 Klimaatactie.

5. Toegang tot goede zorg voor u en uw familie, met meer nadruk
op gezond blijven. Onderwijs waarin het kind centraal staat en
volwassenen uitnodigen om zich te blijven ontwikkelen. Mensen die
werken in dit soort belangrijke beroepen goed belonen.
SDG 3 Goede gezondheid en welzijn en SDG 4 Kwaliteitsonderwijs.

10. Goede en betrouwbare informatie: journalisten helpen om de
hele waarheid boven tafel te krijgen en te publiceren. Meer controle
op technologie en misbruik door bedrijven zoals Facebook.
SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten en
SDG 17 Partnerschap om de doelen te bereiken.
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Samengevat: wat hebben we nodig van politici?
Derk Loorbach
1. Ga als politicus vooral uit de weg of neem hobbels weg; 2. Zorg dat zo min mogelijk
gered wordt wat onduurzaam is; 3. Zorg dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn
voor de maatschappelijke vernieuwing; 4. Zorg dat de lange termijn richting van een
natuurpositieve economie ook echt de norm wordt waartegen elke stap op de korte
termijn wordt afgezet.
Sam de Muijnck
1. Maak de burgers mondiger om de welzijnseconomie te bereiken; 2. Democratiseer
de economie door het bevorderen en versterken van alternatievere vormen van
economische organisatie, zoals maatschappelijke en burgerorganisaties, coöperaties
en sociale ondernemingen.
Francine Mestrum
We hebben een ander soort economie nodig, één die gericht is op het lenigen van de
reële behoeften van mensen, met samenwerking en solidariteit.
Jurgen van der Heijden
1. Laat de zorg zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving (wijk) plaats vinden; 2.
Organiseer de basiszorg laagdrempelig, lokaal en wijkgericht, en ondersteun dat
vanuit lokale en regionale samenwerking; 3. Behandel inwoners, patiënten, cliënten
als gelijkwaardige partners in het organiseren en uitvoeren van de lokale basiszorg en
geef hun de regie en eigenaarschap; 4. Stimuleer gezonde gemeenschappen als begin
van gezondheidsbevordering.
Hilde Engels
1. Versnel de versnelling van de voedseltransitie als meerjarige financiële
ondersteuning beschikbaar komt; 2. Breng de gemeenschappelijke agenda tot stand
tussen overheid, initiatieven en andere organisaties en bedrijven voor de ontwikkeling
van regionale voedselnetwerken; 3. Werk dit manifest regionaal uit in regionale
voedselstrategieën; 4. Versnel de verduurzaming van het voedselsysteem door een
eenduidig voedselbeleid tussen de ministeries van LNV, EZ en K en VWS te maken.

Pieter Ploeg
1. Zorg dat investeerders in obligaties bijdragen aan een gezonde duurzame
voedselproductie in Nederland; 2. Compenseer fosfaatrechten van boeren met een
duurzame bedrijfsvoering; 3. Herzie de derogatieregeling voor stikstof voor boeren
met een kringloop bedrijf; 4. Stimuleer een aanpak vanuit het gebied zoals ‘Voor de
oogst van morgen’ waarbij partijen samenwerken aan onderling begrip, vertrouwen
en innovatie.
Eva Rovers
1. Vertrouw ons als burgerberaad; 2. Laat Nederlanders helpen om Nederland
toekomstbestendig te maken; 3. Organiseer burgerberaden rond duurzaamheid en zie
waartoe onze democratie in staat is.
Socrates Schouten
1. Steun middels het innovatiebeleid de ontwikkeling van publieke digitale
infrastructuur voor een veilige en open digitale toekomst; 2. Stel het burgerperspectief
centraal bij inkoop en aanbesteding van technologie, door o.a. inclusievere
ontwerpprocessen te faciliteren; 3 Data en digitale identiteit zijn geen handelswaar.
Beperk de mogelijkheid van extractieve digitale businessmodellen en help de
totstandkoming van nieuwe digitale commons.
Marieke Wiersma
1. Maak de ernst rondom energietransitie duidelijk aan alle Nederlanders; 2. Schep
een helder inclusief beleid met visie voor de lange termijn; 3. Communiceer helder en
eenduidig over de urgentie en de consequenties; 4; Denk in maatschappelijke impact,
maatschappelijk kosten en baten en niet in alleen economische rendement.
Alfred Kleinknecht
1. Herwaardeer de vaste baan van mensen die anders in de flexibele werkschil zitten;
2. Toon meer respect voor de professionele autonomie van mensen; 3. Bewerkstellig
een langdurige verbintenis tussen mens en organisatie, want innovatie vraagt ook om
wederkerig vertrouwen en loyaliteit.
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Wat hebben we nodig van politici? Hoe gaan we dit doen?

Het afgelopen jaar heeft onmiskenbaar een enorme impact op maatschappelijke
transities. Tot op heden echter vooral in negatieve zin: wereldwijd zijn overheden
vooral gericht op het redden van levens en de oude economie. De crisis wordt
aangewend om fossiele sectoren en bedrijfstakken in de lucht te houden en de
hoeveelheid publiek geld die, net als in de vorige grote (economische) crisis van 2008,
terugvloeit naar aandeelhouders, bedrijfsleven en vormen van economie die enorme
maatschappelijke kosten veroorzaken is enorm. Met als effect dat we de afbraak van
fossiele, lineaire en onrechtvaardige economie uitstellen en zo de existentiële
klimaat- en biodiversiteitscrisis nog maar eens verergeren.

In transitieonderzoek heten dat ‘niches’: alternatieve manieren van denken, werken
en organiseren die zich afzetten tegen de norm of het ‘regime’. Een transitie is het
proces waarin die regimes steeds meer onder druk komen en vastlopen, de niches
zich krachtiger ontwikkelen en uiteindelijk in een schoksgewijs proces tot een nieuw
evenwicht leiden. In allerlei maatschappelijke systemen diende dit zich steeds meer
aan: voedsel, energie, zorg, mobiliteit, bouw, grondstoffen en onderwijs. De
samenleving verandert structureel, de regimes die we historisch opbouwende zijn
uitgehold en op instorten en de alternatieven dienen zich aan. Maar juist nu de
ultieme hefboom zich aandient en er ondenkbaar grote hoeveelheden geld
beschikbaar zijn om de gewenste en mogelijke transities te financieren, ontbreekt bij
de politiek elke vorm van visie of strategie. Het ontbreekt aan het vermogen om
boven de eigen agenda uit te stijgen, en echt kritisch het gesprek aan te gaan over de
wereld na corona en de implicaties van de keuzes die we nu maken.
Ik heb eerlijk gezegd weinig illusie meer dat de politiek zoals we die nu kennen
transitie kan leiden. Het zal uit de samenleving, echt ondernemerschap, ambtelijke
creativiteit, activisme, onderzoek en middenveld moeten komen. Pas als daar de druk
en het draagvlak maximaal is zal de politiek volgen of verdwijnen. Wat politici nu
kunnen doen is dus vooral uit de weg gaan of hobbels wegnemen. Zorg dat zo min
mogelijk gered wordt wat onduurzaam is. Zorg dat er zo min mogelijk belemmeringen
zijn voor de maatschappelijke vernieuwing. En zorg dat de lange termijn richting van
een natuurpositieve economie ook echt de norm wordt waartegen elke stap op de
korte termijn wordt afgezet.
drift.eur.nl/

Terwijl we ons vooral druk over mondkapjes, aerosolen en een avondklok missen we
de enorme kans die corona biedt. Al decennia werken onderzoekers, activisten en
ondernemers aan het verkennen van een alternatieve economie. Een economie die in
tegenstelling tot het dominante model positief werkt voor mens en natuur.
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Wat moeten we ons voorstellen bij de nieuwe economie?

De wereld wordt geconfronteerd met een groot aantal problemen. De pandemie en
de sociaaleconomische crisis daardoor wordt veroorzaakt zijn het meest urgent. Er
zijn echter veel langlopende problemen, waaronder klimaatverandering, toenemende
ongelijkheid, financiële instabiliteit, verlies aan biodiversiteit, steeds onzekerder en
stressvollere arbeidslevens, toenemende machtsconcentraties en uitputting van
hulpbronnen.
De economie is de kern van veel van deze problemen en als gevolg daarvan groeit het
besef dat we onze economie fundamenteel moeten hervormen om deze problemen
op te lossen. Verschillende denkers en instellingen, zoals de OESO, geven aan dat we
momenteel een paradigmaverschuiving zien - weg van het neoliberalisme en haar
focus op (BBP-) groei. We zien een groeiende interesse in een andere focus van onze
economie naar welzijn. Er is ook een groeiende coalitie van landen en organisaties die
de Wellbeing Economy Alliance wordt genoemd. In het nieuwe paradigma wordt het
welzijn van mens en planeet centraal gesteld in de economie en wordt de
samenleving democratischer georganiseerd. Daarbij gaat het zowel om een
verschuiving van ideeën als om een machtsverschuiving.
De verschuiving in ideeën heeft betrekking op hoe we moeten denken over
waardecreatie en behoud. Het (economische) succes van de afgelopen decennia werd
voornamelijk beoordeeld op basis van het niveau van de financiële winst op korte
termijn, of het nu gaat om het BBP op macroniveau of de kwartaalwinsten op
microniveau.
In de welzijnseconomie staan ecologische en sociale aspecten en de lange termijn
centraal in hoe we vooruitgang definiëren. Landen gebruiken een nieuwe reeks
indicatoren en bedrijven hanteren integrated reporting. In het nieuwe paradigma is
(BBP-) groei ‘agnostisch’ - van ondergeschikt belang.

Een welzijnseconomie richt het zich op het duurzaam creëren en behouden van
welzijn, met zijn subjectieve, materiële en relationele aspecten.
De machtsverschuiving zorgt ervoor dat onze samenleving meer democratisch
functioneert. Onderzoek wijst uit dat landen, zoals de VS maar ook Duitsland en
Nederland, en internationale organisaties, zoals de Europese Unie, niet (voldoende)
democratisch zijn. Het probleem is dat beleidsresultaten niet volgen uit de
voorkeuren van burgers. Lobbygroepen uit het bedrijfsleven, hoogopgeleid en rijk,
zorgen dat juist hun belangen worden vertaald in concreet beleid. Door dit gebrek aan
effectieve democratie versterkt het beleid uiteindelijk de machtsongelijkheden.
Daardoor wordt niet het welzijn van alle burgers gediend. Laat staan het welzijn van
toekomstige generaties en de belangen van de natuur.
Om de welzijnseconomie te bereiken, moeten de burgers mondiger worden gemaakt.
Het beleid moet in lijn zijn met hun weloverwogen keuzes. Daarom zouden lokale,
nationale en regionale overheden moeten experimenteren met burgervergaderingen.
Die willekeurig geselecteerde representatieve groepen burgers samenbrengen om
beleidskwesties met elkaar te bespreken, geïnformeerd en ondersteund door experts
over het betreffende onderwerp. De economie kan bovendien worden
gedemocratiseerd door het bevorderen en versterken van meer democratische
vormen van economische organisatie, zoals maatschappelijke en burgerorganisaties,
coöperaties en sociale ondernemingen.
www.ourneweconomy.nl
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Transitie is niet alleen nu & hier maar ook daar & straks: global, fair & just

De manier waarop deze titel geformuleerd is, begrijp ik zo dat er ook behoefte is aan
een mondiale visie én aan een toekomstvisie voor de wereld. Ik ben geen expert in
ecologie, noch in transitie. Ik ken wel iets over ontwikkeling en over
solidariteitsmechanismen. En het is mijn overtuiging dat als je vertrekt bij de directe
noden en behoeften van mensen, hier en nu, je noodzakelijkerwijs uitkomt bij, jawel,
ecologie en transitie, daar en straks.
Het enige echte mondiale solidariteitsmechanisme dat we hebben, vandaag de dag,
heet ‘ontwikkelingssamenwerking’. Ik denk dat je lang moet zoeken om een woord te
vinden dat zo slecht de realiteit weergeeft van de praktijk die er achter schuil gaat.
‘Ontwikkelingssamenwerking’ leidt niet tot ontwikkeling en is niet gebaseerd op
samenwerking. Integendeel zelfs. Er zijn zeer goede redenen om over ‘omgekeerde
ontwikkeling en samenwerking’ te spreken.
Een paar simpele cijfers geven aan wat ik bedoel: In 2018 gaven we, afgerond, 150
miljard US$ aan zogenaamde ‘hulp’. Maar, slechts 23 % daarvan ging naar de armste
landen. 37 % ging naar de midden-inkomenslanden (25 % naar de laagste, 12 % naar
de hoogste).
Als ik U vertel welke tien landen het meest krijgen, dat ziet U al meteen dat er een
probleem is: India – een nieuwe industriële mogendheid die zelf ontwikkelingshulp
geeft, Afghanistan – waar het al tientallen jaren lang oorlog is, Indonesië, Syrië,
Bangladesh, Ethiopië, Irak, Jordanië, Vietnam, Nigeria … Het is een lijstje dat duidelijk
toont dat er andere redenen zijn dan zuiver ontwikkeling om ze geld toe te stoppen.
Maar goed, 150 miljard US$. Volgens Global Financial Integrity, een NGO
gespecialiseerd in het opsporen van onwettige financiële stromen, waarmee vooral
foute facturering is bedoeld om belastingen op winst te voorkomen, ging er in 2014
alleen 620 miljard US$ onwettig van ontwikkelingslanden naar de rijke landen.

In een bijzonder verslag over Afrika van 2020, berekende UNCTAD dat er voor 88,6
miljard US$ onwettig van Afrikaanse naar rijke landen is gevloeid. Tegenover die 88,6
miljard, staat 48 miljard US$ aan steun. De manieren om geld uit arme landen te
halen zijn goed gekend. Het gaat om het plunderen van grondstoffen waarbij slechts
een bijzonder laag percentage aan royalty’s in de landen zelf blijft; het gaat om de
vele gaten in de wetgeving op fiscaliteit, het gaat over smokkel of sluikhandel, van
producten zowel als van mensen.
En dat is niet alles: de buitenlandse schuldenlast van arme landen is al ettelijke keren
terugbetaald, maar blijft aangroeien door de cumulatieve intresten. Er zijn de
deposito’s van Afrikaanse elites op bankrekeningen in Zwitserland, Luxemburg, de
Bermuda’s of de Bahama’s.
En er is, niet te vergeten, de ecologische schuldenlast. U weet wellicht beter dan ikzelf
hoe het de rijke wereld is die voor het overgrote deel van de vervuiling zorgt, hoe we
door de invoer van groenten en fruit ook water halen uit de arme landen, hoe we ons
gevaarlijk vuilnis dan weer uitvoeren naar Afrika of Zuid-Azië, en hoe we onze eigen
ecologische balans proberen op te krikken door veel van onze producten in China te
laten produceren.
Ik wil niet proberen hier cijfers op te plakken, ik weet dat sommigen onder U, zoals
Lou Keune, dat al geprobeerd hebben en tot torenhoge cijfers zijn gekomen. Dus laat
ons maar gewoon besluiten: het is geen wonder dat er in de zogenaamd ‘derde
wereld’, in het Zuiden, meer en meer met argwaan of zelfs met haat naar ons
gekeken wordt. We hebben mooie woorden in overvloed om hen de les te spellen,
maar onze praktijk is er een van kolonialisme en uitbuiting.
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Als we nou echt aan transitie willen denken, wat moeten we daar dan
tegenoverstellen? In de eerste plaats zou ik zeggen: eerlijke taal, afstappen van
slogans en pleiten voor een praktijk die inderdaad op duurzaamheid is gericht. Een
paar voorbeelden:
−
−
−

−

Geen degrowth to growth, maar wel: wat kan er groeien en wat niet
Geen de-mondialisering, maar wat kan mondiaal verhandeld worden en wat
niet? Landbouw/mondkapjes/mobieltjes…
Extractivisme: ja, we steunen bewegingen in het zuiden die zich verzetten
tegen vervuilende mijnbouw, maar hoe doen we dat dan met onze behoefte
aan zonnepanelen, windmolens en computers? Volgens de Wereldbank
vergt ‘schone energie’ tegen 2050 nog zo’n 3 miljard ton ertsen, en dan
hebben we nog geen computers en mobieltjes
Of nog zoiets, het basisinkomen, terwijl je echte en gerichte universele
solidariteit enkel met een universele sociale bescherming en met
overheidsdiensten én met een milieubeleid kan verwezenlijken.

U begrijpt het vast: we hebben een ander soort economie nodig, een die gericht is op
het lenigen van de reële behoeften van mensen, met samenwerking en solidariteit.
Laat me daarom eindigen met nog één gedachte. We spreken over milieubeleid en
proberen dat sociaal rechtvaardig in te voeren, maar je kan de gedachte ook
omkeren. Je kan vertrekken van het sociaal beleid en daarmee ook
milieudoelstellingen bereiken. Die twee zijn niet onverenigbaar, ze vullen elkaar aan
en je kan er grote groepen mensen mee over de streep halen.
Wat we hoe dan ook moeten doen is opletten voor valse profeten, in het
transitieverhaal nog meer dan elders.
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Nederland Zorgt Voor Elkaar
Anno 2021 zie je in 1500 buurten, wijken en dorpen hoe bewoners een eigen
organisatie hebben rond welzijn, zorg en wonen. Van de namen die zij daaraan geven
springt de naam zorgcoöperatie eruit, en in de regio Amsterdam de naam Stadsdorp.
De oudste organisaties zijn 15 jaar geleden begonnen, de nieuwste gisteren, want de
groei van het aantal gaat steeds sneller. Nederland Zorgt voor Elkaar is de vereniging
van en voor deze 1500 organisaties, zie www.nlzorgtvoorelkaar.nl.
Meestal begint zo’n bewonersinitiatief met welzijn: een boodschappendienst, een
fietsclub, een maaltijdenservice. Sommige initiatieven laten het daarbij, maar
organiseren dit wel heel goed, zodat een buurt, wijk of dorp echt vooruitgaat en
steeds meer mensen kunnen meedoen. Andere initiatieven zetten volgende stappen
richting zorg en wonen.

Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE) werkt aan de belangenbehartiging voor de 1500
bewonersinitiatieven rond welzijn, zorg en wonen. Daarnaast werkt NLZVE aan de
verspreiding van kennis, niet alleen rond welzijn, zorg en wonen. Daarvoor heeft
NLZVE met anderen de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht opgericht,
zie www.ellavogelaaracademie.nl.
In het kader van de belangenbehartiging roepen wij de politiek op om de zorg anders
te gaan benaderen, op basis van de volgende vier uitgangspunten:
1.

Sommige initiatieven gaan zelf zorg leveren, de meeste gaan samenwerken met de
wijkverpleging. Deze werkt nauw samen met de mensen van het bewonersinitiatief en
de cliënt is lid van dat initiatief. Allen zijn opgenomen in een geheel waarin zij elkaar
kennen, informatie doorgeven en van elkaar leren. De kwaliteit van de werkomgeving
en van de zorg gaan tegelijk omhoog, terwijl de kosten omlaag gaan vooral vanwege
minder bureaucratie.

2.

Zorg in de eigen woonomgeving is voor veel cliënten goed, en tegelijk ervaren
bewoners die omgeving beter wanneer zij weten dat zij daar zorg kunnen krijgen. Een
groeiende groep van de 1500 bewonersinitiatieven zet zich ook in voor het
levensloopbestendig maken van woningen, het creëren van zorgunits in de eigen
omgeving en zelfs nieuwe locaties voor wonen en zorg.

4.

3.

Zorg dient zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving (wijk) plaats te vinden.
Concreet betekent dit dat in iedere wijk en ieder dorp een passende sociale
basisinfrastructuur dient te worden gerealiseerd, inclusief zorgwoningen
voor ouderen.
Organiseer de basiszorg laagdrempelig, lokaal en wijkgericht, en ondersteun
dat vanuit lokale en regionale samenwerking.
Behandel inwoners, patiënten, cliënten als gelijkwaardige partners in het
organiseren en uitvoeren van de lokale basiszorg en geef hun de regie en
eigenaarschap. Ieder mens is naast een potentiële patiënt ook een potentiële
zorgverlener.
Gezondheidsbevordering begint bij het stimuleren van gezonde
gemeenschappen. Zorg als eerste voor ondersteuning van nuldelijnszorg en
mantelzorg. Zorg voor structurele financiering hiervoor zodat de continuïteit
wordt geborgd.
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De Fruitmotor
De Fruitmotor is een Betuwse ketencoöperatie die fruittelers helpt verduurzamen,
een Betuws biodivers landschap organiseert en het regionale voedselsysteem
duurzamer maakt. De Fruitmotor draagt bij aan een transitie sinds 2016.
In 2020 zet De Fruitmotor de volgende stap in de verduurzaming van de Betuwe door
de regionale voedselcoöperatie Puur Betuws op te richten. Een samenwerking met
twee uitvoerende partijen: Werkzaak Rivierenland (bemiddelt mensen naar werk) en
Food Value (levert het ICT-platform). Onder het motto ‘Lokaal, sociaal, lekker’
verbindt Puur Betuws producenten en afnemers uit de streek. Op een digitaal
platform worden producten verhandeld. Met een elektrisch busje, bemand door
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden de producten verzameld en
bezorgd. Puur Betuws is een nieuw leerwerkbedrijf in de regio. Daarnaast organiseert
Puur Betuws bijeenkomsten voor de producenten en afnemers om ze mee te nemen
in het toekomstbestendig maken van het regionale voedselsysteem. De
gemeenschaps- en dorpshuizen zijn partners van Puur Betuws; daar worden
workshops gehouden met thema’s zoals voedsel in relatie tot zorg, gezondheid,
kinderen, duurzaamheid of landschap. De doelstelling van Puur Betuws is om
regionaal voedsel voor iedereen toegankelijk te maken, en de gemeenschapszin in de
regio te stimuleren. Puur Betuws wordt van harte ondersteund door alle regionale
gemeenten.
Landelijk gezien betrekken steeds meer consumenten hun producten van de korte
keten en groeit ook het aantal boeren en telers dat meedoet. Volgens het CBS
bedroeg in 2020 de omzet uit de korte keten € 1.5 miljard, 33% van het totaal in de
betreffende sectoren! Regionale voedselketens maken ons bewust van de manier
waarop en waar ons eten wordt geproduceerd en sluiten goed aan bij
kringlooplandbouw. Ze bieden boeren meer onafhankelijkheid en hogere marges; ze
stimuleren consumenten om lokale en seizoensproducten te eten en ze zorgen voor

meer verbinding en begrip tussen boeren en consumenten in hun rol als koper,
burger en liefhebber van het landschap. Het verbouwen en regionaal op de markt
brengen van voedsel kan een serieus alternatief zijn voor producten die anders soms
30.000 kilometer afleggen.
We vragen aan de politiek om de ontwikkeling van regionale voedselketens stevig te
ondersteunen.
1.

2.

3.

4.

De regionale voedseltransitie kan versneld worden als de overheid
meerjarige financiële ondersteuning beschikbaar stelt om initiatieven en hun
koepelorganisatie Taskforce Korte Keten te laten ontwikkelen, totdat de
basis op orde is na vijf tot zeven jaar.
Het is belangrijk dat er snel een gemeenschappelijke agenda tot stand komt
tussen overheid, initiatieven en andere organisaties en bedrijven voor de
ontwikkeling van regionale voedselnetwerken, ondersteund met een
gezamenlijk manifest.
Dit manifest kan vervolgens in meer detail regionaal worden uitgewerkt in
regionale voedselstrategieën (RVS), met regionale doelstellingen, strategie,
middelen en een plan voor uitvoering.
Een eenduidig voedselbeleid tussen de ministeries van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport versnelt de verduurzaming
van het voedselsysteem.

Lees meer over de Regionale Voedseltransitie – 10 Tips voor versnelling
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Commonland faciliteert natuurherstel
De Oogst van Morgen verbindt personen en organisaties die leiderschap nemen in de
verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem en gezamenlijk de
evenwichtige transitie daarvan versterken en versnellen. Onze overtuiging is dat
transitie begint bij individueel en collectief leiderschap, dat transitie gedragen wordt
door samenwerking in een netwerk van actiegerichte veranderaars en dat transitie
concreet vorm krijgt door actief samen te werken in gebiedsgerichte transitieexperimenten. Voor de oogst van morgen wordt geïnitieerd vanuit een
samenwerkingsverband tussen Commonland, dat de ‘4 Returns’ heeft ontwikkeld en
wereldwijd landschapsherstelprojecten realiseert, en het Overlegorgaan Fysieke
Leefomgeving (OFL). www.oogstvanmorgen.net
Casus van succesvol transitie-experiment
Een voorbeeld van een uit de Oogst van Morgen voortgekomen transitie-experiment
is Aardpeer; een samenwerking tussen Stichting BD Grondbeheer, Triodos
Regenerative Money Centre, Stichting Wij.land en Stichting Herenboeren NL.
Oprichters identificeerden land-prijzen als een systemische belemmering voor de
acceptatie van regeneratieve landbouw, en daarmee de groei van biodiversiteit en
natuur in het Nederlandse landschap.
Door te investeren in obligaties dragen investeerders bij aan “een gezonde duurzame
voedselproductie in Nederland, waarbij de biodiversiteit, bodemkwaliteit en
extensivering van grondgebruik verbeterd wordt en CO2 vastlegging, waterberging,
natuurbeleving, lokale voedselvoorziening en een positieve sociale impact bevorderd
wordt.” aardpeer.nl

Casus waar experimenten schuren met beleid en regelgeving:
Een boer uit het netwerk van de Oogst van Morgen wil graag zijn melkveebedrijf
grondgebonden/kringloop maken. Hij loopt daarbij aan tegen de volgende
uitdagingen aan;
1.

2.

Hij wil meer houtwallen/kruiden/struiken omdat dat gezond is voor de
koeien, maar als hij dat doet dan verkleinen zijn fosfaatrechten. (Dat komt
omdat RVO met een satelliet meet hoe groot de percelen zijn.)
Zelf voedsel voor de koeien verbouwen is op een kringloopbedrijf ook een
wens. Dat kan soms niet (volledig) omdat de derogatieregeling voor stikstof
dit verbiedt. Er zijn boeren die dit hebben opgelost door hun bedrijf officieel
te splitsen: maar hier zie je de regels dus tegen hun eigen doel in werken.

Tegelijkertijd zie je dat het vertrouwen bij de natuurorganisaties en waterschappen
vaak heel laag is omdat die steeds verdere intensivering hebben gezien (en daardoor
dus verdere afname van biodiversiteit). Dat leidt dan tot nieuwe regels die sommige
boeren weer onterecht treft enz. Dit is een voorbeeld van ideeën en wensen die LNV
niet eens halen doordat ze in de interactie met RVO al stuklopen. En de breed
gevoelde frustratie bij boeren is dat er voor een individuele boer geen ingang is bij
LNV, en juist bij die boer begint het experimenteren.
Daarom is er een aanpak vanuit het gebied nodig zoals Voor de oogst van morgen,
waarbij partijen samenwerken aan onderling begrip, vertrouwen en innovatie.
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Verduurzaam de democratie: organiseer burgerberaden
De klimaatcrisis en de razendsnelle ecologische achteruitgang stellen onze hele
samenleving voor een uitzonderlijke opgave: Nederland moet snel en grondig
verduurzamen. Politiek, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld zoeken
gezamenlijk naar oplossingen, zoals bijvoorbeeld via Klimaattafels. Maar gek genoeg
wordt vaak een rijke bron van kennis, ervaring en probleemoplossend vermogen
nauwelijks aangeboord: de inwoners.
Te vaak worden inwoners pas betrokken bij de plannen als de belangrijkste besluiten
al genomen zijn. In het beste geval resulteert dat in teleurstelling, in het slechtste
geval in een diep wantrouwen in de overheid en de democratie. Bovendien, als
burgers niet of te laat worden betrokken bij besluiten, lopen beleidsmakers cruciale
informatie en inzichten mis. Het gevolg is beleid met blinde vlekken dat niet goed
aansluit bij de samenleving. Ook dat voedt maatschappelijk ongenoegen en
ondermijnt het vertrouwen in politiek en democratie. Er is echter een beproefde
methode om inwoners op een volwaardige manier mee te laten denken en mee te
laten beslissen over ingewikkelde vraagstukken zoals de verduurzaming van
Nederland: burgerberaden.
Burgerberaad
Een burgerberaad is een vorm van deliberatieve democratie, of overlegdemocratie.
Bij deze manier van besluitvorming buigt een gelote dwarsdoorsnede van de
bevolking (van een wijk, gemeente, regio of land) zich over een complexe, beladen
kwestie. Deze kwestie is niet instrumenteel, maar fundamenteel. Dus niet: ‘waar gaan
we de windmolens plaatsen?’, maar: ‘hoe gaan we Nederland op een rechtvaardige
manier toekomstbestendig maken?’ Het burgerberaad krijgt een helder mandaat,
zodat vooraf duidelijk is hoe de uitkomsten politiek opgevolgd zullen worden. De
deelnemers laten zich informeren door een breed spectrum aan experts en
belanghebbenden, om zich daarna samen te beraden over mogelijke oplossingen.
Gezamenlijk ontwikkelen zij maatregelen die eerlijk en toereikend zijn, waarbij het
algemeen belang leidend is. Burgerberaden worden onafhankelijk georganiseerd en
hebben verschillende waarborgen om politieke of andere externe beïnvloeding te
voorkomen.

Voorbeelden van burgerberaden bewijzen dat burgers heel goed in staat zijn om
oplossingen te bedenken voor abstracte of technische kwesties, van klimaatbeleid tot
kiesstelsel. Een omvangrijk OECD-rapport laat zien dat deliberatieve processen, zoals
burgerberaden zorgen voor minder polarisatie, meer draagvlak, beter beleid en meer
vertrouwen tussen burgers en politiek. Uit ander onderzoek blijkt bovendien dat
divers samengestelde lekengroepen, zoals burgerberaden, vaak beter in staat zijn
oplossingen te vinden voor ingewikkelde vraagstukken dan een homogene groep
experts: hoe meer verschillende mensen meedenken, hoe kleiner de kans op blinde
vlekken. Burgerberaden zorgen zodoende voor slimmer beleid, dat beter aansluit bij
de samenleving.
Burgerberaden zijn geen vervanging van de huidige representatieve democratie, maar
een aanvulling. Ze versterken de democratie, doordat een bredere en grotere groep
burgers participeren dan het geval is bij traditionele inspraakprocessen.
Gestratificeerde loting zorgt ervoor dat een dwarsdoorsnede van de bevolking
meedoet en dus niet alleen degenen die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in het
onderwerp. Ook worden veel meer burgers betrokken; niet alleen de grootste
schreeuwers of de mensen met de meeste diploma’s.
Iedereen wint
Burgerberaden vormen het ingrediënt voor een democratie die opgewassen is tegen
de uitdagingen van de 21e eeuw. Ze gaan verdeeldheid en desinformatie tegen, terwijl
ze het beste uit de samenleving naar boven halen. Burgers en bestuurders
vertrouwen en versterken elkaar, wat leidt tot ambitieus en samenhangend beleid,
waarvoor steun is in de samenleving.
Wat wij vragen van de politiek is simpel: vertrouw ons. Nederlanders helpen maar wat
graag mee om Nederland toekomstbestendig te maken. Organiseer burgerberaden
rond duurzaamheid en zie waartoe onze democratie in staat is.
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De digitale publieke ruimte
De publieke ruimte is de plek waar we als burgers van gedachten wisselen en de
toekomst vormgeven. De publieke ruimte is steeds meer digitaal, en die digitale
publieke ruimte staat onder druk.
Door de corona-pandemie zijn we al helemaal overstag gegaan van offline- naar
online werken en communiceren. Dat beïnvloedt niet alleen ons werk maar ook ons
sociale en politieke leven.
De snelle digitalisering van het publieke leven gaat met veel risico’s gepaard. Een
groot deel van de technologie is in handen van private bedrijven en dient
commerciële belangen. Het resultaat is een digitale wereld die mensen slechts als
consumenten behandelt, in plaats van als burgers. Ze geeft voorrang aan
economische groei en machtsconcentratie, en behandelt de identiteit en persoonlijke
informatie van mensen als handelswaar.
Om technologie te kunnen enten op publieke waarden, moeten we eerst de
gelaagdheid van technologie begrijpen. We kunnen verschillende lagen identificeren,
elk met een eigen functie. We kijken niet alleen naar de technologie, maar ook naar
de waarden, rechten en ontwerpprocessen die daaraan ten grondslag liggen. Als
vertrekpunt nemen we de centrale figuur in de publieke ruimte: de burger.
Als we de verschillende lagen kunnen laten samenwerken om een democratische
digitale ruimte te vormen, spreken we van een public stack. Deze stack bestaat dan
uit alternatieven voor de data-slurpende platforms en apparaten die nu ons leven
domineren.
Dat leidt tot veiligere technologie die ons niet bespioneert of onze gegevens verkoopt.
Waag doet onderzoek naar zulke publieke digitale infrastructuur. Als gemeenschap
van makers, denkers, kunstenaars en hackers ontwikkelen we technologie die aan
onze waarden voldoet. Op het internet, maar ook in onze fysieke omgeving, zoals
digitale energietechnologie, nieuwe mobiliteit en het beheer van de leefomgeving.

De politiek moet deze
beweging steunen. Door het
faciliteren van betere
ontwerpprocessen, het wijzigen
van het innovatiebeleid, en
door het burgerperspectief
centraal te stellen bij inkoop en
aanbesteding. Door van data en
identiteit geen handelswaar te
maken maar nieuwe commons.
Alleen met publieke digitale
infrastructuur hebben we een
open en veilige digitale
toekomst.
waag.org
&
publicstack.net
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Coöperatie Grunneger Power
Toen wij 10 jaar geleden begonnen als Grunneger Power was er veel onbekend over
duurzame energie bij de Nederlanders. We kunnen nu in elk geval stellen dat
iedereen er een mening over heeft. In die 10 jaar hebben we ons ontwikkeld van een
vrijwilligersorganisatie tot een sociale onderneming.
Op dit moment zijn meer dan 600 lokale energiecoöperaties actief in Nederland, klein
en groot. En elke dag ontwikkelt dit collectief zich meer, werken we samen en leren
we bij. We helpen bewoners met energie besparen, met vele vrijwillige
energiecoaches, we ontwikkelen coöperatieve lokale zonneparken, organiseren in een
vroeg stadium dat burger mee kunnen praten over wind en warmte. We werken hard
om zeggenschap en eigenaarschap te krijgen over de opgewekte energie en
warmtenetten en onze leefomgeving.
Daarnaast verenigen we ons landelijk en doen samen meer kennis op om deze
transitie verder te brengen. Overheden, markt en samenleving verwachten steeds
meer van ons en onze maatschappelijke rol. We pakken dit graag op, maar
verwachten wel samenwerking.
Waar lopen we tegenaan?
Op dit moment is duidelijker dan ooit dat de burgers de huidige vorm van de
energietransitie als oneerlijk ervaren. De lasten lijken allemaal bij hen te vallen en dat
krijgen wij dagelijks te horen.
−
−
−
−

Zij moeten energie besparen, de grote bedrijven betalen minder
energiebelasting en worden niet gehandhaafd op hun besparingsplicht,
Zij kijken uit op de kermis aan lichten van het windpark en profiteren niet
mee en
Zij zien zonneparken in hun achtertuin verschijnen en reeën uit de achtertuin
verdwijnen. Zonder compensatie, gewoon dikke pech.
Zij lezen in de krant dat Eneco en Shell de windstroom van Nederlandse zee
verkopen aan Amazon

Doordat de markt niet gewerkt heeft en de politiek doet aan korte termijn scoren, zijn
wij als coöperaties ontstaan. Uit frustratie en uit passie. Wij willen dat het niet alleen
dat het cijfermatig en feitelijk klopt en maar ook dat het participatief deugd. Wij
kunnen zorgen voor een nieuwe aanvullende vorm van democratie, meer draagvlak
en betere inhoudelijke oplossingen. Werk samen met ons, want het voelt nu als
verantwoordelijkheid afschuiven. Zonder bewoners gaat het niet lukken.
Oproep aan de politiek.
Ik wil de politiek oproepen “Wees niet bang”, of beter wees wel bang. De politiek
geeft op dit moment het slechte voorbeeld in het publieke debat, neem
verantwoordelijkheid. Urgentie van de transitie en de toegang tot kapitaal zijn de
slechtste argumenten om het nu traditioneel aan de overheid of de markt over te
laten.
−
−
−
−

Maak de ernst rondom energietransitie duidelijk aan alle Nederlanders,
Schep helder inclusief beleid met visie voor de lange termijn,
Communiceer helder en eenduidig over de urgentie en de consequenties
Denk in maatschappelijke impact, maatschappelijk kosten en baten en niet in
alleen economische rendement.

Maar vooral, versnel niet om het versnellen maar vertraag om bewoners mee te
nemen in de samenwerking en doe het goed.
www.grunnegerpower.nl
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Ecologische transitie met vaste banen en professionele autonomie

De groene transitie vraagt om creativiteit en innovatievermogen. Een belangrijk
obstakel voor de ecologische transitie is de tergend trage ontwikkeling van nieuwe
technologie in de rijke OESO-landen over de laatste 15 jaar. Maar hier in de Polder
staan we extra slecht opgesteld. Dat komt mede door onze zeer flexibele
arbeidsmarkt.
Tal van studies laten intussen zien dat hoge percentages flexibele werknemers een
negatief statistisch verband vertonen met innovatie en productiviteit. Daar zijn goede
redenen voor. De belangrijkste is dat innovatievermogen niet alleen afhankelijk is van
wat je vandaag in Research & Development investeert; innovatieve competenties
wordt ook in belangrijke mate bepaald door geaccumuleerde kennis uit projecten in
het verleden.
Veel technologische kennis is helaas slecht gedocumenteerd of gecodificeerd – en
veel kennis leent zich daar ook niet zo goed voor. Men moet het dus vooral hebben
van persoonsgebonden ervaringskennis; kortom, kennis ‘belichaamd’ in mensen.
Daardoor worden bedrijven met flexibele en vluchtige arbeidsrelaties al gauw
aflerende organisaties, terwijl we voor de groene transitie juist lerende organisaties
nodig hebben. Dit vraagt om herwaardering van de vaste baan. Het vraagt ook om
meer respect voor de professionele autonomie van mensen. Voor meer professionele
autonomie heb je de zekerheid van een vaste baan nodig. En liefst ook een langdurige
verbintenis met je organisatie, want innovatie vraagt ook om wederkerig vertrouwen
en loyaliteit.

Afrondend, de ook naar internationale standaards zeer hoge percentages flexwerkers
op onze arbeidsmarkt vragen om drastische fiscale en arbeidsrechtelijke ingrepen
vanuit Den Haag om flexibele banen tot het noodzakelijke minimum te beperken.
Alleen zo kan het Nederlandse bedrijfsleven een innovatiepotentieel ontwikkelen
waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen en vooral ook aan het
verder (door-) ontwikkelen van nieuwe technologie die we hard nodig hebben om van
het Akkoord van Parijs een succes te maken.

www.alfredkleinknecht.nl
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De Gouden Kooi

Het is bijzonder te merken hoe je baan op gegeven moment kan voelen als een
gevangenis, of een reden om niet aan de slag te gaan met je duurzaamheidsidealen of
andere ontwikkelingen die je belangrijk vindt.
Je kunt beloningen ook bekijken vanuit de Donut Economie.

Binnen de beweging naar duurzame systemen zien we vaak vrouwen als koplopers.
Enerzijds versterken deze duurzame drijfveren de uittocht van vrouwen uit de
bestaande en gebaande paden naar de top in het bedrijfsleven, anderzijds draagt zij
bij aan het in stand houden van een beloningsverschil.

Aan de onderkant kunnen lage beloningen duurzame keuzes in de weg staat omdat er
allereerst aan de eerste levensbehoeften voldaan zal moeten worden. Duurzaamheid
komt op de tweede plaats.

De Gouden Kooi is een van de elementen waardoor ongelijkheid door een systeem
gebaseerd op individueel en institutioneel financieel gewin in stand gehouden wordt
en het maken van duurzame keuzes in de weg staat.

Aan de bovenkant van de belonings-donut speelt dit ook.

Samenhang SDG5 en DSG7

Hoge beloningen binnen het bedrijfsleven hebben vaak als bijeffect dat leefstijl en
status net zo goed duurzame keuzes in de weg kunnen staan. Deze zogenaamde
‘Gouden Kooi’ zorgt er voor dat goed opgeleide en talentvolle professionals het
gevoel hebben niet te kunnen kiezen het roer om te gooien naar een duurzame
carrière. De hypotheek op het huis in Wassenaar en de jaarlijkse skivakantie met
collega’s en vrienden vereisen een bijpassend inkomen. Het loslaten van dit inkomen
vereist een transitie naar een andere levensstijl, een patroon waarin ook sociale
status en structuren zullen moeten veranderen.

De samenhang van de SDG’s 5 (gendergelijkheid) en 7 (Duurzame energie) speelt een
grote rol in het creëren van duurzame en rechtvaardige nieuwe systemen.

Wanneer we kijken naar de bewegingen van mannen en vrouwen naar de top, zijn er
verschillen zichtbaar.
Allereerst zijn er minder vrouwen vertegenwoordigd binnen de hoogste
beloningsschalen. Het kleine groepje aan de top heeft zich hier vaak ondanks
ongelijke beloning en culturele en barrières ingevochten. Deze ongelijkheid maakt het
effect van de hoge beloningen echter niet minder schadelijk.

Deze transitie is van belang voor ons allemaal, M/V/X.
Diversiteit draagt bij aan de snelheid en kwaliteit van beslissingen. Diverse
perspectieven zijn nodig om innovatieve oplossingen te vinden en draagvlak te
creëren. Een rechtvaardig systeem voorkomt groeiende ongelijkheid in toegang tot
energie
Snelheid, innovatie, draagvlak en rechtvaardigheid kunnen niet zonder inclusieve
besluitvorming. Het is dus alle hens aan dek, M/V/X.
De beloningscultuur binnen het bedrijfsleven, de Gouden Kooi, staat de vrije
beweging van arbeidspotentieel naar duurzame loopbanen in de weg.
www.75inQ.com
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De Jonge Klimaatbeweging loopt voorop in de transitie

De Jonge Klimaatbeweging is continu in gesprek met de politiek

Tijd voor actie

We vertegenwoordigen de stem van meer dan 100.000 jongeren en we gaan namens
hen in gesprek met de premier, met ministers en Kamerleden.

Als je alleen al kijkt naar het nieuws van vandaag en ziet dat KLM met miljarden is
gered, maar dat de NS veel geld te kort komt en waarschijnlijk de komende jaren
minder treinen kan laten rijden, dan zie je dat leiderschap nog onvoldoende is
ingedaald. Het zijn de oude structuren en het fossiele denken regeert hier nog.

We staan voor een van de grootste uitdagingen van onze tijd. We zullen onze
samenleving, economie en levens opnieuw moeten inrichten om de balans tussen
mens en planeet te herstellen. Dat betekent op een nieuwe manier eten, wonen,
werken, reizen en leren. Ruimte geven voor technologische innovatie, maar ook
werken aan maatschappelijk en sociale vernieuwing. Het creëren van een wereld die
niet alleen in onze behoeftes voorziet, maar ook die van toekomstige generaties
veiligstelt.
We hebben het niet echt over technologische innovatie (dat kunnen bedrijven
inmiddels wel oplossen). De grote uitdaging zit in de sociale innovatie. En daarbij is er
een duidelijke rol voor jongeren. Jongeren zijn veel beter in staat grote veranderingen
te omarmen en zo breken we door de traditionele frames.
Voorbeeld
De bestaande politiek kijkt naar het vervoer en gaat daarbij uit van de huidige situatie
met auto’s. Dan denkt men duurzaamheid te kunnen bereiken door alle auto’s te
vervangen door elektrische auto’s. Ga je vanuit het perspectief van jongen naar dit
probleem kijken, dan gaat het voor die generatie vooral om bereikbaarheid. Een
fijnmazig netwerk van OV of het kunnen reserveren van een deelauto is daarbij net
zo’n goede oplossing als een eigen auto.
Er is ook behoefte aan nieuw leiderschap. We praten al jaren over CO2-heffing, we
weten al jaren dat we de kolencentrales moeten sluiten. Het is in de aanloop naar de
verkiezingen nodig dat partijen laten zien dat ze ook om lef heeft om die dingen te
gaan doen.

Er zijn maar weinig partijen die de urgentie van het klimaatbeleid echt beseffen en dat
ook terug laten komen in het partijprogramma. Daarom gaan we binnenkort ook een
grote actie voeren.
Op 14 maart komt er een grote Klimaatmars (‘Klimaat Alarm’) in meer dan 30 steden
in Nederland. Het wordt door ontzettend veel organisaties ondersteund.
En het is belangrijk om het onder de aandacht te brengen, want 2030 is bij wijze van
spreken al morgen!
www.jongeklimaatbeweging.nl
www.klimaatmars2021.nl
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Een duurzaam regeerakkoord

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voert SDG Nederland campagne
voor een duurzaam regeerakkoord, met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(SDG’s) als leidraad.
Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In theorie kiezen we hoe Nederland
er de komende vier jaar uit gaat zien. Maar het zijn beslissende tijden waarin wij en
onze planeet onder druk staan. Denk aan de klimaatcrisis, de afnemende
biodiversiteit en de groeiende ongelijkheid. Aan een pandemie waarvan
het einde nog altijd niet in zicht is.
Als we die dingen de komende jaren niet aanpakken, zullen ze ons nog
veel langer achtervolgen. Daarom is het komende regeerakkoord zo
belangrijk.
Wat we het nieuwe kabinet vragen, kunnen we samenvatten als
‘duurzaamheid’. Dat is meer dan groen alleen. Uiteraard hebben we
klimaatactie en natuurherstel nodig. Maar duurzaamheid betekent ook
gelijke kansen, innovatie en kwalitatieve banen.
Politiek mag niet achterblijven
De transitie naar meer duurzaamheid is al volop bezig. Overal in Nederland zijn
mensen en bedrijven aan het experimenteren en innoveren. Als de overheid een
handje helpt, kan die trend zich doorzetten en kunnen ze samen optellen tot iets
revolutionairs.
Met de campagne #DuurzaamRegeerakkoord wil SDG Nederland die energie én
bezorgdheden bundelen in een gezamenlijke oproep aan het nieuwe kabinet. Om zo
ook de politiek mee op snelheid te krijgen.

Het manifest waar deze campagne op is gebaseerd, definieert duurzaamheid aan de
hand van de zeventien duurzaamheidsdoelen (kortweg SDG’s of Sustainable
Development Goals). De SDG’s zijn in 2015 afgesproken door de 193 VN-landen,
waaronder Nederland. Maar ons land heeft de doelen nooit omgezet in een nationaal
actieplan.
Manifest met drie centrale vragen
Concreet vraagt het manifest het nieuwe kabinet drie dingen: (1) maak
een nationaal actieplan om de SDG’s te behalen; (2) zorg dat beleid en
middelen hier consequent aan bijdragen; en (3) laat burgers, jongeren
en organisaties hierover meedenken.
Zowel burgers als organisaties kunnen het manifest ondertekenen. Met
die steun stappen we na 17 maart naar de partijen die dan aan zet zijn.
Hoe langer de lijst van ondertekenaars, hoe sterker de boodschap: het
komende regeerakkoord moet duurzaam zijn.
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