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H���������� 
Het	duurzaamheidskompas	is	ontworpen	om	richting	te	geven	aan	de	transformatie	naar	
duurzaam	onderwijs.	

I�	����	�����	��	��������	���������:	

	
● Onderwijs waarin geen talent verloren gaat; 	onderwijs	werkt	voor	elke	leerling,	

ongeacht	haar	achtergrond;	
	

● Energie-voor-leren hernieuwd wordt:  de	energie	van	leerkrachten	en	studenten	wordt	
maximaal	omgezet	in	leren	en	ontwikkeling,	wat	nieuwe	energie	voor	leren	oplevert;	
	

● Cruciale competenties duurzaam worden verworven :	leerlingen	ontwikkelen	de	
competenties	die	cruciaal	zijn	voor	hun	toekomstige	leven,	en	voor	de	toekomst	van	de	
planeet.	

	
Onze	visie	is	gebaseerd	op	de	basisprincipes	van	duurzaam	onderwijs	beschreven	door	Kris	Van	
den	Branden.	 	
Meer	info:		https://duurzaamonderwijs.com/basisprincipes-van-duurzaam-onderwijs/	
https://duurzaamonderwijs.�iles.wordpress.com/2012/05/duurzaam-onderwijs-voor-de-21ste-eeuw3.pdf	
	
O���	���������	

	
We	leven	in	een	steeds	sneller	veranderende	maatschappij.	Het	onderwijs	mag	daarin	mee	
veranderen.	Het	onderwijs	van	de	toekomst	bepaalt	hoe	de	wereld	van	morgen	eruit	ziet.	Nu	
investeren	in	de	transformatie	naar	duurzaam	onderwijs	betekent	werken	aan	een	hoopvolle	
toekomst	voor	jongeren.	Een	toekomst	die	we	willen	voor	onze	kinderen,	en	de	kinderen	van	
onze	kinderen,	en	alle	generaties	daarna.	

De toekomst die we willen is: 

● Een		veerkrachtige	toekomst	  binnen	planetaire	grenzen,	waar		iedereen		mee	doet.	
● Een	wereld	van		veilig	en	voedzaam	eten	;	van		schoon	drinkwater	;	van		universele	toegang	

tot	duurzame	educatie	;	van		fysiek,	mentaal	en	sociaal	welzijn	.	
● Een	wereld	die	ef�iciënter	en	effectiever	omgaat	met	energie	en	materialen,	die	de	

welvaart	eerlijk	verdeeld		en	ernaar		streeft	afval	te	elimineren	.	
● Een	wereld	van		universeel	respect	voor	mensenrechten		en	menselijke	waardigheid;	van	

rechtvaardigheid	en	gelijkheid;	van	respect	voor	ras	en	etniciteit;	en	van	gelijke	kansen	
die	de	volledige	reali	s	atie	van	menselijk	potentieel	mogelijk	maken	en	tegelijk	gedeelde	
welvaart	bevorderen.	

O���	������	����	���������	

 
1. Plek van duurzaamheidseducatie binnen het huidige onderwijs 

● We	zien	een	gebrek	aan	kwalitatief	goed	duurzaamheidseducatie	wat	
schoolbreed	wordt	gedragen,	passend	is	bij	het	pro�iel	van	de	school,	aansluit	bij	
de	samenwerkende	partners	in	de	direct	omgeving	van	de	school,	en	wat	door	
het	hele	docententeam	kan	worden	gedragen	en	onderwezen.	
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					2. 	Energie-voor-leren ‘lekt’ weg ;	 veel docenten en leerlingen zijn ‘moe of depri’ 
● 1	op	de	5	docenten	heeft	burnout	klachten.	
● In	2016	zegt	bijna	4	procent	van	de	jongeren	van	12	-	18	jaar	voor	minstens	zes	

maanden	in	het	afgelopen	jaar	een	depressie	te	hebben	gehad	(CBS,	2017).	
	

Het	is	natuurlijk	niet	te	zeggen	dat	het	schoolsysteem	docenten	en	leerlingen	moe	en	depri	
maken;	wel	is	het	moe	zijn	en	depri	zijn	een	re�lectie	van	hoe	de	maatschappij	wordt	ervaren.		

	
      3.	      Competenties verworven in het onderwijs zijn niet altijd duurzaam ;	

● Naar	schatting	65%	van	de	basisschoolleerlingen	van	vandaag	zullen	later	gaan	
werken	in	beroepen	die	nu	nog	niet	bestaan.	

● Tegelijkertijd	leiden	we	nu	duizenden	leerlingen	op	voor	banen	die	in	de	nabije	
toekomst	zullen	verdwijnen	door	automatisering	
	

						4.	 		Talenten gaan verloren; onderwijs werkt niet voor iedere leerling. 
● 16.000	leerlingen	zitten	thuis	en	nemen	niet	deel	aan	school.	Daarvan	heeft	een	

deel	van	deze	groep	(ongeveer	50%)	geen	alternatief	voor	onderwijs.	 	1

● Ongeveer	25.000	jongeren	per	jaar	verlaat	voortijdig	hun	school.	 	2

● Er	zijn	nu	ruim	185.000	jongeren	start-onbekwaam,	20%	van	de	
start-onbekwame	jongeren	zijn	werkloos. 	3

	
We	hebben	een	hele	andere	visie	nodig	voor	toekomstbestendig	onderwijs;	onderwijs	wat	ingaat	
op	de	snel	veranderende	maatschappij.	Onderwijs	wat	uitgaat	van	een	leven	lang	leren.	
Onderwijs	wat	kan	bijdragen	aan	een	gelukkig	en	zinvol	leven	voor	iedereen.	
	
Met	goed	en	duurzaam	onderwijs	willen	we	een	basis	mee	kunnen	geven	aan	jongeren	waarin	ze	
in	contact	worden	gebracht	met	hun	eigen	drijfveren,	passie	en	talenten	en	waarin	ze	tevens	
manieren	hebben	geleerd	om	vanuit	passie	en	vanuit	hun	talenten	invulling	te	geven	aan	hun	
leven,	zodat	dit	kan	bijdrage	aan	een	gezond	en	gelukkig	welzijn	voor	zichzelf	en	hun	omgeving.	
We	zien	begeleiding	vanuit	het	onderwijs	daarin	als	essentieel.	Om	dit	te	bereiken	willen	we	
inspiratie	geven	aan	scholen,	organisaties	en	jongeren	begeleiders	hoe	vanuit	plezier	en	vanuit	
vernieuwende	methodieken	duurzaamheidseducatie	schoolbreed	kan	worden	ingezet	en	
schoolbreed	kan	worden	gedragen.	En	zo	gewerkt	kan	worden	aan	duurzame	empowerment	van	
jongeren	en	een	basis	voor	een	duurzame	toekomst	voor	iedereen.	
	
H��	���	���	�������������������	��	�������������	����	��������	���������	������������?	

	
M���������	��	�����������	���������	
Waar	wij	graag	samen	met	u	aan	werken	is	aan	onderwijs	wat	energie	geeft.	Waar	iedereen,	
zowel	u	als	begeleider,	het	schoolteam	als	ook	de	leerlingen,	blij	van	worden.	Dat	is	het	onderwijs	
dat	we	graag,	samen	met	u,	zouden	willen	ontwikkelen.	Dat	kunnen	we	echter	niet	alleen.	Dat	
doen	we	met	elkaar!		
	
	 	

1Bronnnen:			http://nietnaarschool.nl/wp-content/uploads/2017/09/Rapport-Thuiszitters-de-praktijk4.pdf	,	
http://adviescentrumthuiszitters.nl	
2	Bron:				https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal	
3		https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83610	NED/table?ts=1552479159657	
	

26	

http://nietnaarschool.nl/wp-content/uploads/2017/09/Rapport-Thuiszitters-de-praktijk4.pdf
http://adviescentrumthuiszitters.nl/
https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83610NED/table?ts=1552479159657


24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 27/352

	

Wat	wij	kunnen	bieden	is	een		samenhangend theoretisch kader ,	ontwikkeld	door	trainers	en	
docenten	over	de	hele	wereld,	met	daarin	verwerkt	de	‘best	practices’	op	het	gebied	van	
duurzaamheid	en	duurzame	ontwikkeling.	Wat	we	van	u	vragen	is	de	moed	en	plezier	om	aan	de	
slag	te	gaan	met	duurzaamheid	binnen	uw	organisatie.	Een	experimenterende	inzet.	En	een	
innoverende	geest.	Dit	samen	kan	zorgen	voor	motiverend	en	inspirerend	onderwijs,	wat	werkt	
aan	een	duurzame	toekomst	voor	iedereen!	
	
De	basis	van	het	theoretisch	kader	is	het	4D	framewerk,	ontwikkeld	door	GEESE,	en	
doorontwikkeld	door	GAIA	Education.	Dit	theoretisch	kader	is	erkend	door	UNESCO	in	het	kader	
van	‘Education	for	Sustainable	Development’.		
	
	

Het	framewerk	bestaat	uit	vier	dimensies	en	20	deelthema’s.	Het	framewerk	is	vanuit	het	Engels	
naar	het	Nederlands	vertaald.	We	hebben	gekozen	om	korte	Nederlandse	titels	te	gebruiken	om	
de	deelthema’s	aan	te	geven.	Een	overzicht	van	de	vier	dimensies	en	20	deelthema;s	vindt	u	in	de	
schematische	voorstelling	van	het	duuurzaamheidskompas.	
	
I��������	���������	
Onze	ervaring	is	dat	om	duurzaam	een	verandering	te	bewerkstelligen,	het	nodig	is	om	een	
integrale	aanpak	te	gebruiken	waarin	aandacht	is	voor	zowel	innerlijke	intenties,	de	(school)	
cultuur,	het	(school)	curriculum	en	hoe	daar	mee	wordt	omgegaan,	en	de	sociale	impact	van	de	
school	of	organisatie	op	z’n	omgeving.		
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We	moedigen	trainers,	docenten	en	teamleiders	aan	om	als	een	acupunctuurnaald	in	hun	
organisatie	aanwezig	te	zijn	en	integraal	te	werken	om	duurzame	veranderingen	in	het	
onderwijs	te	helpen	verwezenlijken.	Het	schoolontwikkelings	model,	ontwikkeld	door	
Lernkulturzeit	Akademie,	geeft	handvaten	voor	een	integrale	aanpak.	In	train	de	trainer	
workshops	en	cursussen,	die	stichting	GAIA	Nederland	op	maat	maakt	voor	organisaties,	werken	
we	aan	inzichten	gebaseerd	op	dit	model.	Deze	inzichten	kunnen	helpen	keuzes	te	maken	hoe	het	
duurzaamheidskompas	kan	worden	ingezet.	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

A���������	���	��	�������	������������	���	��	��������,	��	�����������	��	��	�����������	

Aansluiting bij leerlingen 

Zoals	Barrett	C.	Brown	in	zijn	publicaties	rond	communiceren	over	duurzaamheid	beschrijft	is	de	
kunst	om	jongeren	werkelijk	te	bereiken	binnen	de	communicatie	over	duurzaamheid	door	ze	
echt	te	eren	waar	ze	zijn,	zonder	te	proberen	ze	te	veranderen.	Daarbij	is	het	belangrijk	om	
zorgvuldig	over	duurzaamheid	te	communiceren	op	een	manier	die	resoneert	met	het	
wereldbeeld	van	jongeren	en	hun	diepste	waarden	en	motivaties.	De	duurzaamheidskompas	
geeft	diverse	voorbeelden	van	activiteiten	die	u	met	jongeren	kunt	doen.	Deze	activiteiten	zijn	
over	de	hele	wereld	door	diverse	organisaties	en	scholen	uitgevoerd,	geëvalueerd	en	daar	waar	
nodig	verbeterd.	We	kunnen	daarom	stellen	dat	we	verwachten	dat	de	activiteiten	uit	het	
duurzaamheidskompas	aansluiten	bij	de	belevingswereld	van	jongeren	waar	u	mee	werkt.	 

Aansluiting met begeleiders en de (school) organisatie 

De	rol	van	een	begeleider	is	erg	belangrijk	bij	de	uitvoering	van	de	opdrachten.	Het	is	verstandig	
dat	begeleiders	hun	eigen	waarden	en	normen	onderzoeken	en	dit	vergelijken	met	de	normen	en	
waarden	van	de	(school)	cultuur	en	hoe	deze	waarden	en	normen	zijn	vertaald	naar	het	
curriculum.	Het	kan	soms	voorkomen	dat	er	verschillen	zijn	tussen	de	normen	en	waarden	van	
de	organisatie	/de	school		en	de	normen	en	waarden	van	een	begeleider.	Belangrijk	is	om	dit	
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bespreekbaar	en	inzichtelijk		te	maken,	en	toe	te	werken	naar	een	manier	van	aanpak	waar	
iedereen	achter	kan	staan.	Soms	is	dat	niet	zo	makkelijk,	bijvoorbeeld	als	de	verschillen	erg	groot	
zijn.	In	dit	geval	is	het	een	terechte	vraag	of	je	als	begeleider	dan	wel	op	de	juiste	plek	werkzaam	
bent,	of	dat	je	het	als	begeleider	als	uitdaging	kunt	zien	om	om	te	gaan	met	de	grote	verschillen.	

Schoolontwikkelings tool 

Met	de	test	die	ontwikkeld	is	door	de	Lernkulturzeit	Akademie	kun	je	in	kaart	brengen	waar	je	
zelf	als	begeleider	staat	op	het	gebied	van	de	ontwikkeling	naar	duurzaam	onderwijs,	en	waar	de	
school	zelf	staat	binnen	deze	ontwikkeling.	De	Lernkulturzeit	Akademie	gebruikt	als	basis	voor	
deze	test	de	theorie	van	Spiral	Dynamics,	ontwikkeld	door	Graves	en	door	Don	Edward	Beck.	De	
test	is	op	te	vragen	bij		stichting	GAIA	Nederland	of	de	Lernkulturzeit	Akademie.	De	
Lernkulturzeit	Akademie	verzorgt	tevens	trainingen	en	workshops	hierover.		

V���	������������������	��	���	����	��������	���������	

Naar	aanleiding	van	de	test	hebben	wij	gekozen	om	met	vier	ontwikkelingsfases	te	werken	op	de	
weg	naar	duurzaam	onderwijs,	bij	het	samenstellen	van	de	inhoud	van	het	
duurzaamheidskompas.	We	geven	bij	het	theoretisch	kader	en	de	activiteiten	aan	welke	theorie	
en	welke	activiteiten	binnen	welke	ontwikkelingsfase	het	best	passen,	door	een	pijltje	in	de	
kleur	van	de	ontwikkelingsfase	voor	een	activiteit	of	theorie	voor	de	titel	te	plaatsen.	
Bijvoorbeeld:	

29	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 30/352

	

►  Duurzame waterzuiveringssystemen 

Dit	impliceert	dat	als	de	organisatie/school	waar	je	voor	werkt	aan	het	begin	van	de	
ontwikkeling	staat	in	de	transformatie	naar	duurzamer	onderwijs,	een	gedeelte	van	de	theorie	
en	activiteiten	minder	geschikt	zullen	zijn	om	te	gebruiken.		

De vier school ontwikkelfases die wij onderscheiden zijn: 

1. ►  Blauwe organisaties: 	De	focus	van	deze	organisaties	ligt	op	het	handhaven	van	orde	
en	het	behouden	van	de	organisatie	en	de	structuur	binnen	de	organisatie,	zoals	het	altijd	
al	is	geweest.	

2. ►  Oranje organisaties: 	De	focus	van	deze	organisaties	ligt	naast	handhaven	van	orde	
ook	op	talentontwikkeling	van	leerlingen	en	docenten.	Daarnaast	willen	deze	scholen	
vaak	ook	succesvol	naar	buiten	treden	en	streven	ze	bepaalde	ambities	na.	Zoals	
Topsport	talentscholen,	Technasium,	cultuurpro�ielschool,	de	begaafdenpro�ielschool,	het	
entreprenasium,	de	TOM-school,	etc.	

3. ►  Groene organisaties:  De	focus	van	deze	organisaties	ligt	naast	orde	handhaven,	
nastreven	van	ambities,	talentontwikkeling	en	pro�ilering	van	de	school,	ook	op	
gemeenschapsvorming.	Deze	scholen	streven	vooral	naar	een	meer	‘WIJ’	cultuur	op	
school.	Zoals	bijvoorbeeld	het	gebruik	van	leergemeenschappen	en	
gemeenschapsvormende	activiteiten.	Een	voorbeeld	daarvan	is	de	Allemanschule	in	
Duitsland,	die	zichzelf	ook	gemeenschapsschool	noemt.		

4. ►  Gele organisaties:  De	focus	van	deze	scholen	ligt	naast	orde,	talentontwikkeling	en	
gemeenschapsvorming,	ook	op	een	synergetische	en	holistische	benadering	van	de	hele	
organisatie.	Inclusief	de	fysieke	organisatie;	de	gebouwen	en	hoe	het	gebouw	van	de	
organisatie	zich	op	natuurlijke	en	organische	wijze	voegt	met	de	natuurlijke	omgeving.	
Voorbeelden	hiervan	zijn	GAIA	scholen,	sommige	Forest	schools	en	sommige	
democratische	scholen.		

Uiteraard	staat	het	vrij	om	gebruik	te	maken	van	alle	theorie	en	alle	activiteiten,	ook	als	het	niet	
passend	is	bij	de	ontwikkelingsfase	van	uw	organisatie.	Het	is	slechts	een	hulpmiddel	om	te	
indiceren.	
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B����	����������	����������	����	���������������������	���������		
wat aan te passen is aan ieder gewenst schoolprofiel en wat schoolbreed gedragen kan 
worden door het hele team, passend bij de samenwerkende partners in de directe omgeving 
van de school en wat mee kan veranderen in de toekomst. 
 
Het duurzaamheidskompas is opgebouwd uit losse bouwstenen waarmee u: 
 

1. Een	eigen	les	of	lessenserie	kunt	ontwerpen	
2. Samen	met	uw	collega’s	een	duurzaam	curriculum	voor	uw	leergebied	kunt	ontwerpen.	
3. Samen	met	uw	collega’s	en	het	managementteam	van	uw	school	kunt	werken	aan	een	

schoolbreed	duurzaamheidspro�iel,	waarin	duurzaamheidseducatie	een	vaste	plek	heeft.	
 

D�	����������	����	�����	��	��������	��	��	��������	�����������:	
	

1. Introductie: 	korte	beschrijving	van	het	thema	
2. Waarom: 	relevantie	van	het	thema.	Waarom	zou	je	als	docent	of	school	aan	dit	thema	

aandacht	willen	besteden?	Past	dit	bij	je	vak,?	Past	dit	bij	jou	als	mens?	En	past	dit	bij	de	
schoolcultuur	en	het	schoolpro�iel?		

3. Hoe: 	de	manier	waarop	je	als	docent	of	school	kunt	werken	aan	dit	thema.	Verdiepende	
vragen	kunnen	helpen	om	duidelijk	te	krijgen	wat	je	daarin	als	docent	of	school	wel	en	
wat	je	niet	wilt	opnemen	in	je	les,	curriculum	of	schoolpro�iel.	

4. Wat: 	wat	kun	je	doen	aan	theorie	en	activiteiten?	Onder	te	verdelen	in	de	volgende	
onderdelen:	

● theoretisch kader 
● leerdoelen 
● activiteiten; waarvan een aantal stap voor stap zijn uitgewerkt 
● bronnen 
● kernbegrippen 
● relevante afbeeldingen die u kunt gebruiken 

 

Head. Hands, hart. Living together % 

 

Executive vaardigheden Percentage 

Head 50% 

Hands 50% 

Hart 80% 

Living together 80% 
 

	

	

Leergebieden Punten 

Digitale geletterdheid 10 

Engels/moderne talen 2 

Nederlands 10 
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Rekenen en wiskunde 2 

Burgerschap 10 

Bewegen en sport 0 

Kunst en cultuur 0 

Mens en natuur 8 

Mens en Maatschappij 15 
	

Connectie met SDG 17 doelen  

SDG doel punten SDG doel punten 

SDG1: geen armoede 2 SDG10: ongelijkheid verminderen 2 

SDG2: geen honger 2 SDG11: duurzame steden en 
gemeenschappen 

15 

SDG3: goede gezondheid en welzijn 5 SDG12: verantwoorde consumptie 
en productie 

7 

SDG4: kwaliteitsonderwijs 2 SDG13: klimaatactie 5 

SDG5: gendergelijkheid 0 SDG14: leven in het water 4 

SDG6: schoon water en sanitair 5 SDG15: leven op het land 4 

SDG7: duurzame energie 5 SDG 16: vrede 2 

SDG8: waardig werk 2 SDG 17: partnerschap 5 

SDG9: industrie en infrastructuur 5   
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Het duurzaamheidskompas is een groeidocument; het verandert mee met de 
veranderingen in de maatschappij en het breidt zich daarom ook langzaam uit. Mocht u 
suggesties hebben voor de duurzaamheidskompas, dan kunt u dit aangeven bij stichting 
GAIA Nederland. Stichting GAIA Nederland verzorgt Train de Trainer cursussen en 
workshops en een EDE training om de duurzaamheidskompas toe te lichten en er mee te 
leren werken en ontwerpen. Voor meer informatie:  www.gaia-nederland.nl . Of mail naar 
info@gaia-nederland.nl , ter attentie van Henk Petter of Monica Petter.  
 

D���������	

De	informatie	in	dit	handboek	en	op	de	bijbehorende	website	is	met	de	groots	mogelijke		zorg	tot	
stand	gekomen	en	kan	op	elk	moment	door	stichting	GAIA	Nederland	worden		gewijzigd.	De	
redactie	heeft	haar	uiterste	best	gedaan	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	verstrekte	informatie	en	
informatie	van	derden	waarnaar	wordt	verwezen	volledig	en	juist	is.	Desondanks	kunnen	er	
fouten	op	de	website	staan	of	in	het	handboek.	In	dit	geval		verzoeken	wij	u	om	contact	met	ons	
op	te	nemen,	zodat	wij	de	website	en	het	handboek	van	eventuele	fouten	kunnen	ontdoen.	De	
redactie	van	stichting	GAIA	Nederland	doet	zijn	uiterste	best	om	alle	rechthebbenden	van	
eventuele	tekstfragmenten	en	foto’s	te	benaderen	of	duidelijk	de	bron	te	vermelden.	Mocht	u	
onverhoopt	toch	menen	de	rechten	te	bezitten	of	de	genoemde	bron	klopt	niet,	neem	dan	
alstublieft	contact	met	de	redactie	van	stichting	GAIA	Nederland	op.	Informatie	welke	verstrekt	
wordt	op	de	website	en	het	handboek	heeft	enkel	een	informatief	karakter	en	dient	niet	als	
advies	aangemerkt	te		worden.	Aan	het	gebruik	van	de	informatie	op	de	website	en	het	handboek	
kunt	u	geen	rechten		ontlenen.	Tevens	blijft	u	in	alle	gevallen	verantwoordelijk	voor	mogelijke	
beslissingen/handelingen	die	u	onderneemt	na	kennis	te	hebben	genomen	van	de		informatie	
verstrekt	op	de	website	en	het	handboek.	De	website	kan	voor	verschillende		doeleinden	gebruik	
maken	van	cookies,	waarbij	er	gegevens	van	u	opgeslagen		kunnen	worden.	U	kunt	ervoor	kiezen	
de	cookies	te	wijzigen	of	wissen	door	in	uw	internetopties	van	uw	webbrowser	deze	optie	te	
kiezen.	

I�������	��	

Veel	van	de	leerlingopdrachten	zijn	ontleend	aan	de	engelstalige	Youth	Guide	
van	Gaia	Education.	Deze	Youth	Guide	is	via	de	website	van	Gaia	Education	te	
bestellen	via	deze	link:	
https://gaiaeducation.org/product/gaia-youth-activities-guide/	

De	basis	van	het	theoretisch	kader	is	terug	te	vinden	in	de	teacher	guide	welke	
besteld	kan	worden	via:	
https://gaiaeducation.org/product/teachers-guide-design-sustainability/	

Bent	u	op	zoek	naar	een	face	to	face	training	over	de	thema’s	binnen	het	
duurzaamheidskompas,	dan	heten	wij	u	van	harte	welkom	op	de		site	van	de	Dutch	EDE	.	

We	zijn	Gaia	Education	zeer	erkentelijk	voor	hun	inspirerende	werk	waarmee	wij	alle	
Nederlandse	leerlingen	toegang	kunnen	geven	tot	een	duurzaamheidscurriculum	passend	bij	de	
wereld	van	morgen.	
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1 P���� (W����������) 
1.1	R������������	W����������	

I����������	

Dit thema gaat over nieuwe restauratieve wereldvisies, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
verbindingen tussen geest, activiteiten, processen en structuren. Hiermee kan een breder, meer 
uitgebreid begrip van 'duurzame gemeenschap' worden ontwikkeld. Systeemdenken creëert inzicht in 
de verbindingen in het systeem. Alles is verbonden en de verbindingen drukken een bepaalde 
dynamiek uit. Met andere woorden, als we een deel van het systeem wijzigen, wordt een ander deel 
beïnvloed. 

Met	inzichten	in	hoe	systemen	werken	en	met	elkaar	in	verbinding	staan,	kunnen	jongeren	een	beter	
inzicht	krijgen	over	duurzaamheid.	Ze	onderzoeken	in	dit	thema	hoe	hun	gedachten	over	duurzaamheid	
hun	eigen	gedrag	beın̈vloed	en	welke	impact	hun	gedrag	kan	hebben	op	hun	eigen	leefomgeving	en	zelfs	
op	de	hele	planeet	Aarde.	

Een	duurzame	toekomst	creëren,	met	goede	vooruitzichten	voor	iedereen,	geeft	hoop.	Om	een	duurzame	
toekomst	voor	iedereen	te	creëren	is	bewustzijn	over	wat	meewerkt	aan	een	duurzamere	toekomst,	
noodzakelijk.		

In	een	essay	getiteld	‘Deep	Mind	Beyond	Science,	Behind	Spirit’	(gepubliceerd	in	Resurgence,	oktober,	
2003)	vertelt	auteur	Peter	Russel	ons	dat-	

"De mensheid bevindt zich duidelijk in een crisis. Als we blijven consumeren en vervuilen zoals we tot nu toe 
hebben gedaan, met weinig aandacht voor de gezondheid van ons milieu op de lange termijn, zullen we 
vrijwel zeker een of andere ecologische catastrofe veroorzaken. We kunnen zelfs onszelf laten uitsterven. 

Als we naar de onderliggende oorzaken van deze crisis kijken, vinden we keer op keer menselijke factoren - 
menselijke beslissingen gebaseerd op menselijke verlangens, behoeften en prioriteiten, vaak gedreven door 
menselijke angst, hebzucht en egocentrisme. Het is duidelijk dat de basis van de crisis, zeg maar de wortels, 
een bewustzijns crisis is. " 

In	dit	thema	leren	jongeren	de	menselijk	factor	met	betrekking	tot	milieukwesties	beter	begrijpen.	Ze	
onderzoeken	hun	eigen	ethiek	en	overtuigingen	en	hoe	dit	de	problemen	en	oplossingen	rond	milieu	
kwesties	beın̈vloed,	dan	wel	positief	als	ook	negatief.	

W�����	

Om	de	menselijke	factor	te	begrijpen	met	betrekking	tot	milieukwesties.	Zoals	menselijke	beslissingen	
gebaseerd	op	menselijke	verlangens,	behoeften	en	prioriteiten.	

H��	

● Door	de	relatie	te	onderzoeken	tussen	menselijk	gedrag	en	problemen	met	betrekking	tot	het	
milieu.	

● Door	te	onderzoeken	hoe	geloof,	levensovertuigingen	en	ethiek	menselijk	gedrag	beın̈vloeden.	

V����������	������	

● Hoe	vergroot	je	bij	jongeren	het	bewustzijn	binnen	uw	project	in	hoe	mensen	afgescheiden	leven	
van	elkaar	en	van	de	natuur?	En	hoe	dit	kan	veranderen	in	meer	verbondenheid	met	elkaar,	de	
natuur	en	interbeing.	Wilt	u	hier	überhaupt	aandacht	aan	besteden?	

● Biedt	uw	jongerenproject	diversiteit	in	al	zijn	vormen,	inclusief	een	diversiteit	aan	wereldbeelden	
en	waardensystemen?	
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● Wat	zou	u	jongeren	willen	leren	over	het	herzien	van	de	'belangrijkste	obstakels	voor	holistisch	
denken'?	

● Op	welke	wijze	heeft	u	een	holistische	benadering	geın̈tegreerd	in	uw	project?	

● Hoe	kunnen	de		'zeven	levenslessen	van	chaos',	jongeren	helpen	om	houdingen	en	praktijken	te	
herkennen	die	helpen	de	situatie	te	veranderen	wanneer	ze	vast	komen	te	zitten	met	hun	team	
tijdens	de	uitvoering	van	het	project?	

● In	hoeverre	zorgt	u	ervoor	dat	uw	project	niet	alleen	op	kwantitatieve	wijze	wordt	beoordeeld,	
maar	ook	met	betrekking	tot	de	kwalitatieve	transformaties	die	het	bedient?	

● Let	je	bij	het	ontwerpen	van	uw	project	op	de	manier	waarop	wereldvisies	en	intenties	het	
ontwerp	beın̈vloeden?	

● Heeft	u	erover	nagedacht	hoe	uw	project	baat	zou	kunnen	hebben	bij	een	wereldwijde	
netwerkverbinding	met	andere	organisaties	en	projecten	die	voor	een	vergelijkbaar	doel	werken?	

● Heeft	u	een	quickscan	gemaakt	van	wat	er	nieuw	en	nuttig	is	in	de	Solutions	Library	die	is	
gemaakt	door	het	Global	Ecovillage	Network?	

● Hoe	kunt	u	ontwerpen	met	en	voor	bio�ilie	bevorderen?	Bio�ilie	ontwerpen	kenmerken	zich	
doordat	ze	de	liefde	van	mensen	koesteren	voor	al	het	leven,	zowel	voor	mensen,	dieren	als	
planten.	De	ontwerpen	hebben	daarom	het	welzijn	en	de	innerlijke	behoeften	van	mensen,	dieren	
en	planten	meegenomen	in	het	ontwerp.	

● In	hoeverre	is	uw	jongerenproject	een	mooie	aanleiding	om	cultureel	creatieve	gesprekken	in	uw	
regio	op	te	starten	en	helpt	u	anderen	bij	te	dragen	aan	de	overgang	naar	regeneratieve	culturen?	

W��	

T����������	�����	

⥀  P��������	���������	(SDG	11)	

Voor	het	bereiken	van	een	eerlijke	en	veilige	wereld	voor	iedereen	is	een	paradigma	wijziging	nodig.		
Een	paradigma	is	een	samenhangend	stelsel	van	modellen	en	theorieën	in	de	wetenschap	(zienswijze,	
grondhouding,	wereldbeeld).	Hiervoor	is	het	nodig	dat	een	grote	groep	mensen	anders	tegen	de	dingen	
aan	gaat	kijken.	Een	voorbeeld	van	een	onderzoekster	die	baanbrekend	werk	heeft	verricht	en	met	haar	
werk	heeft	bijgedragen	aan	een	nieuwe	zienswijze	en	grondhouding	is	Kate	Raworth.	

Kate	Raworth,	onderzoekster	aan	het	Enviromental	Change	Institute	in	Oxford	vroeg	zich	af	of	ons	
economisch	gedrag	in	dienst	staat	van	groei	en	winst	of	dat	het	de	mens	en	de	planeet	dient.	Naar	
aanleiding	van	deze	vraag	is	ze	een	onderzoek	gestart.	Ze	ontwikkelde	daarin	een	ideaalbeeld	waarin	de	
economie	zou	moeten	functioneren	volgens	het	model	van	een	donut,	in	plaats	van	opgaande	lijnen	en	
stijgende	gra�ieken.	In	haar	boek	‘	Doughnut Economics’  pleit	ze	voor	de	donut	economie.	Er	zijn	volgens	
haar	planetaire	grenzen	waar	je	rekening	mee	dient	te	houden;	economische	groei	wordt	daarmee	ook	
begrensd.	Daarom	is	circulair	denken	en	handelen	binnen	gesloten	kringlopen	volgens	haar	zo	belangrijk.	
Raworth	: ‘Vanaf de start van je onderneming moet je circulair denken en handelen. Wie zó onderneemt, blijft 
ónder het ecologisch plafond van maximaal 1,5 graden Celsius opwarming van de aarde en tegelijkertijd 
bóven een sociale ondergrens van het minimumloon voor werknemers.’	

Meer	info:	
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/a�leveringen/2017-2018/de-donut-economie.html	
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⥀  H��	������	���������������?	(SDG	3)	

Duurzaam	handelen	heeft	direct	te	maken	met	de	keuzes	die	we	maken	in	ons	leven.	Bij	het	maken	van	
keuzes	weeg	je	zaken	met	elkaar	af,	en	neem	je	op	basis	van	diverse	factoren	beslissingen.	In	het	nemen	
van	beslissingen	spelen	de	volgende	factoren	een	rol:	

● Regels	en	regelgeving	vanuit	de	staat	

● Geloof	en	levensovertuiging	

● Onderwijs	

● Gemeensschapzin	en	groepsdruk	

Overheden,	onderwijsinstituten	en	de	gemeenschap	om	je	heen	beın̈vloeden	deze	beslissingen.	Er	kan	
onderscheid	worden	gemaakt	tussen	individuele	beslissingen	en	groepsbeslissingen.	

⥀  T�����	��	�������	���������	(��������	�������)	(SDG	3)	

De	theory	of	planned	behaviour	stelt	dat	gedrag	direct	wordt	beın̈vloed	door	de	intentie	van	iemand.	
Intentie	is	wat	iemand	zich	voorneemt	om	te	doen.	De	intentie	wordt	gevormd	door:		
	
Attitude/Houding :	Wat	vind	je	van	het	verwacht	resultaat	van	het	gedrag	en	vertrouw	je	erop	dat	gedrag	
leidt	tot	dit	resultaat.		
	
Sociale norm :	Wat	collega’s,	vrienden	en	familie	vinden	(peer	pressure)	en	in	hoeverre	je	aan	deze	
verwachting	wilt	voldoen.	
 
Waargenomen gedragscontrole :	In	hoeverre	geloof	je	dat	je	dit	ook	kunt.		
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⥀  P��������	���	(������-)������’�	(SDG	16)	

Hoe	groot	zijn	nu	eigenlijk	de	milieuproblemen?	Dat	vragen	veel	mensen	zich	af.	Wat	weten	we	eigenlijk	
over	hoe	mensen	over	milieurisico's	denken?	Wat	we	daarover	weten	is:	

● Een	risico	is	zelden	zo	groot/klein	als	door	een	mens	ingeschat.	

● Het	ontkennen/onderschatten	van	risico’s	is	nodig	voor	het	leiden	van	een	normaal	leven.	

● Er	is	een	zekere	mate	van	minimaal	acuut	gevaar	nodig	voordat	mensen	reageren.		

● Mensen	neigen	langzaam	ontwikkelende	rampen	simpelweg	niet	te	zien	of	er	niet	op	te	reageren	
(old	minds).	

● Mensen	neigen	risico	te	ontkennen	of	niet	te	handelen	bij	risico’s	die	ze	denken	niet	te	kunnen	
controleren.		

⥀  E��������������	(SDG	12)	

Externaliteit :=	Wanneer	individuen	en	organisaties	gebruik	maken	van	een	publiek	goed,	en	zij	
niet	(individueel)	de	volledige	rekening	voor	hun	handelen	gepresenteerd	krijgen.	Zoals	
bijvoorbeeld:	

● Gasverbruik	met	als	gevolg	aardbevingen	in	Groningen	

● Lozen	van	drainwater	door	een	fabriek	met	als	gevolg	vissterfte	

● Overproductie	met	als	gevolg		armoede	door	de	lage	prijzen	

● Gasverbruik	met	als	gevolg	opwarming	van	de	aarde	

● Kernenergie	met	als	gevolg	hoge	kosten	en	gezondheidsproblemen	in	geval	van	een	ongeluk	in	de	
kerncentrale	

● Etc.		

⥀  T��������	��	���	�������	(�������������)	(SDG	12)	

Gemeenschappelijk	gebruik	van	een	natuurlijke	bron	leidt	tot	totale	overexploitatie	van	die	natuurlijke	
bron,	wanneer	door	elk	individu	wordt	gestreefd	naar	maximalisatie	van	het	eigen	nut	terwijl	de	kosten	
die	leiden	tot	dit	individueel	nut	worden	verdeeld	over	alle	gebruikers	van	de	natuurlijke	bron.	Dit	noem	je	
de	tragedie	of	the	commons.	Het	begrip	‘tragedy	of	the	commons’	komt	uit	een	artikel,	geschreven	door	de	
Amerikaanse	ecoloog	Garrett	Hardin.	De	Nederlandse	vertaling	van	Tragedy	of	the	commons	is	‘de	
tragedie	van	de	meent.’	De	meent	is	een	term	die	vroeger	gebruikt	werd	voor	gemeenschappelijke	
weidegrond.	Hardin	legt	in	zijn	artikel	uit	dat	rationeel	denkende	herders	altijd	tot	de	conclusie	komen	dat	
ze	hun	kudde	kunnen	blijven	uitbreiden,	ook	al	dreigt	de	meent	uitgeput	te	raken	door	overbegrazing.	
Door	uitbreiding	kan	een	herder	meer	winst	behalen,	terwijl	de	last	van	de	uitbreiding	(overbegrazing)	
gedeeld	wordt	met	de	andere	herders.	Door	het	collectief	gebruik	neemt	niemand	de	verantwoordelijkheid	
voor	de	meent	op	zich.	Uiteindelijk	zal	de	meent	uitgeput	raken	door	overbegrazing.	Hardin	ziet	
gelijkenissen	tussen	de	problemen	van	de	meent	en	milieuproblematiek.	Luchtvervuiling	en	plastic	soep	in	
de	zeeën	zijn,	aldus	Hardin,	voorbeelden	waarbij	het	probleem	van	de	‘tragedy	of	the	commons’	meespeelt.		

Bron:		https://www.garretthardinsociety.org/articles_pdf/tragedy_of_the_commons.pdf	

⥀  G�����������	����������;	���	���������	���	�������	��	���	�������	(SDG	12)	

	
Een	voorbeeld	van	de	tragedy	of	the	commons	is	terug	te	vinden	in	de	geschiedenis	van	Paaseiland;	een	
afgelegen	eiland	dat	ver	voor	de	Chileense	kust	ligt.	De	eerste	bewoners	van	Paaseiland	waren	Polynesiërs	
en	gingen	het	paaseiland	rond	400	na	Christus	bewonen.	Paaseiland	was	in	de	periode	van	400	na	Christus	
een	vruchtbaar	eiland	met	een	subtropisch	klimaat,	bossen	met	palmbomen,	vogels	en	vissen.	De	
bevolking	op	het	eiland	nam	gestaag	toe	en	bereikte	uiteindelijk	een	niveau	dat	ver	boven	de	capaciteiten	
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van	het	eiland	lag.	Steeds	vaker	werden	daarom	grote	gebieden	ontbost	om	boten	te	bouwen	voor	de	
visserij	en	om	plaats	te	maken	voor	de	landbouw.	Het	hout	werd	ook	gebruikt	voor	het	maken	en	
transporteren	van	grote	beelden,	de	Moai.	De	laatste	palmboom	werd	rond	het	jaar	1400	gekapt.	Met	
dramatische	gevolgen:		het	land	ging	eroderen	en	de	bodem	werd	onvruchtbaar	door	een	gebrek	aan	
compost.	Ook	verdwenen	inheemse	vogelsoorten.	Door	burgeroorlogen	en	kannibalisme	stortte	het	
sociaal	en	economisch	systeem	volledig	in.	Het	vernielen	van	de	natuurlijke	rijkdommen	op	het	Paaseiland	
was	het	begin	van	het	instorten	van	het	sociaal	en	economisch	systeem	en	het	uiteindelijk	eindigen	van	de	
bevolking	op	het	eiland.	Wetenschappers	verwijzen	vaak	naar	Paaseiland	als	voorbeeld	van	wat	er	met	de	
wereld	kan	gebeuren	wanneer	de	common-pool	resources	niet	op	een	duurzame	manier	worden	beheerd	
(Devlin	R.A.	en	Grafton	R.Q.,	1998,	blz.	4).	

⥀  R��������	���	�������	��	���	�������	(SDG	12)	

Tragedies	of	the	commons	kun	je	reduceren	door:	

● Internaliseren van externaliteiten.	

● Eigendoms- en gebruiksrecht (en plicht/zorg)	

● Boetes en belastingen	

● Subsidies 	
● Een appèl op geloof, levensovertuiging of ethiek 
● Gemeenschapszin (Community management)	

 
In een combinatie van deze factoren! 

Meer	informatie	hierover	kun	je	lezen	in	onderstaande	document:	

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/940/932/RUG01-000940932_2010_0001_AC.pdf	

⥀   R������,	��������������	��	������	(SDG	16	��	SDG	17)	

De�initie	Ethiek:	 	
Gedachten	over	de	gedragsregels	die	mensen	tegenover	elkaar	en	tegenover	de	natuurlijke	omgeving	in	
acht	moeten	nemen.		

Religie	gaat	over	geloofsystemen,	terwijl	spiritualiteit	gaat	over	persoonlijke	ervaring.	Religie	is	
hiërarchisch	georganiseerd	met	aangewezen	'tussenpersonen'	zoals	priesters,	terwijl	spiritualiteit	gaat	
over	directe	ervaring	door	het	individu	van	het	goddelijke.	Religie	gaat	over	het	behoren	tot	een	groep	met	
een	gemeenschappelijk	dogma,	terwijl	spiritualiteit	gaat	over	iemands	feitelijk	gedrag	in	de	fysieke	wereld.	

		⥀  A���������������	������	������������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Wat	past	het	best	bij	jouw	levensovertuiging/ethiek;	de	antropocentrische	of	de	ecocentrische?	

 

Antropocentrisch Ecocentrisch 

Dominantie over natuur  Evenwicht  

Natuur is bron voor gebruik Alle natuurwaarde van zichzelf 

Economische groei voor groeiende populatie Eenvoudige materiële behoefte voor hoger doel 

Reserves grondstoffen groot Aarde biedt beperkt grondstoffen 

High-tech/vooruitgangsdenken Oplossingsgerichte techniek 
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Consumentisme Genoeg is beter dan veel/recycling 

Nationaal/gecentraliseerd Lokaal/regionaal 

	

⥀   R����������	������	������	���������	������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Repressieve kracht  heeft	zijn	wortels	in	een	wereldbeeld	gebaseerd	op	angst	en	wantrouwen.	
Onderstaande	veronderstellingen	zijn	gangbaar	in	een	cultuur	gebaseerd	op	angst	en	wantrouwen:	

● Er	is	niet	genoeg	voor	iedereen	op	deze	planeet.	

● De	wereld	bestaat	uit	afzonderlijke	entiteiten	(dat	wil	zeggen	dat	ik	gescheiden	ben	van	wat	
rondom	mij	is).	

● In	de	Darwinistische	strijd	om	te	overleven	wint	alleen	de	sterkste;	daarom	zal	de	mens	altijd	in	
eigen	voordeel	handelen.	

● Zinvol	zijn	betekent	dingen	doen	die	we	niet	willen	doen.	

● Er	zijn	verdedigingen	nodig	om	te	overleven	in	deze	vijandige	omgeving;	anderen	zullen	voordeel	
halen	uit	elke	zwakte	die	we	laten	zien.	

Door	ons	op	grote	schaal	te	beschermen	tegen	ongewenste	feedback	uit	onze	omgeving,	lopen	we	
essentiële	informatie	mis,	waardoor	we	deze	veronderstellingen	blijven	voeden.	

Creatieve kracht  impliceert	een	houding	van	openheid	en	vertrouwen	waarin	we	tevens	vertrouwen	op	
onze	innerlijke	wijsheid	en	intuıẗie.	Aannames	die	de	groei	van	creatieve	kracht	ten	goede	komen,	zijn:	

● Onze	planeet	is,	in	wezen,	een	plaats	van	overvloed	zolang	deze	verstandig	wordt	beheerd.	

● 	Het	leven	biedt	ons	voortdurend	de	beste	groeimogelijkheden.	

● Goede	oplossingen	zijn	oplossingen	die	voldoen	aan	de	behoeften	van	alle	betrokkenen,	wat	leidt	
tot	win-win	situaties;	Win-win-oplossingen	zijn	altijd	mogelijk.	

● Levensvatbare	oplossingen	zijn	noodzakelijkerwijs	gebaseerd	op	respect	voor	de	behoeften	van	
alle	wezens	die	op	onze	planeet	leven.	

● Mensen	hebben	overal	ter	wereld	dezelfde	basisbehoeften	(eten,	onderdak,	zinvol	werk,	liefde	en	
respect.	

⥀  H����������	������������	��	���	������	���������	(SDG	16)	

De	periode	van	ruwweg	het	midden	van	de	13e	eeuw	tot	de	vroege	16e	eeuw	in	Europa	werd	gekenmerkt	
door	wat	men	het	'scholastische	paradigma'	zou	kunnen	noemen.	Dit	was	een	periode	waarin	de	
katholieke	kerk	een	dominante	internationale	macht	was	met	grote	invloed	op	de	Europese	monarchieën.	
Een	onzichtbare	paus	werd	gezien	als	Gods	aangewezen	vertegenwoordiger	op	aarde.	In	de	universiteiten	
waren	de	oude	leringen	van	Aristoteles	bijna	heilig	en	onbetwistbaar.	De	aarde	werd	gezien	als	het	
centrum	van	het	universum.	Een	grote	klap	voor	het	scholastische	paradigma	was	de	uitdaging	van	
Maarten	Luther	voor	de	onfeilbaarheid	van	de	paus	in	1517,	wat	uiteindelijk	leidde	tot	de	protestantse	
fractie	die	de	katholieke	kerk	verliet.	Een	tweede	verschuiving	ontstond	door	het	werk	van	Copernicus,	die	
beweerde	dat	de	Aarde	niet	een	centrum	was	dat	niet	beweegt,	maar	rond	de	zon	draaide.	Een	derde	schok	
voor	het	oude	paradigma	was	de	ontdekking	van	de	'Nieuwe	Wereld'	door	Columbus	in	1492,	die	een	
geheel	nieuwe	dynamiek	opende.		

Verschillende	baanbrekende	wetenschappers	en	�ilosofen	hebben	bijgedragen	aan	de	
paradigmaverschuiving.	Giordano	Bruno	bracht	de	Italiaanse	renaissance	naar	Frankrijk	en	Engeland.	Hij	
probeerde	het	bijgeloof	van	die	tijd	te	verwijderen	en	een	religie	van	liefde	te	creëren,	maar	werd	
opgesloten	door	de	katholieke	kerk	en	verbrand	op	de	brandstapel.	Bruno's	geschriften	zijn	nog	steeds	
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verboden	door	het	Vaticaan.	Francis	Bacon	introduceerde	het	toen	nieuwe	idee	van	leren	van	de	natuur	
door	te	experimenteren	en	te	observeren.	Descartes	introduceerde	het	idee	van	mensen	als	gescheiden	
van	de	natuur,	dat	werd	gezien	als	iets	externs	in	een	objectief	universum.	Newton	ontwikkelde	de	
wiskundige	methoden	en	fysieke	bewegingswetten	die	de	basis	zouden	worden	van	een	nieuw	paradigma,	
ook	wel	het	Cartesiaanse	/	Newtoniaanse	paradigma	genoemd,	dat	de	Europese	cultuur	meer	dan	300	jaar	
domineerde,	en	nog	steeds	deels	de	dominante	manier	van	kijken	naar	de	wereld	is,	maar	zeker	niet	voor	
alle	wetenschappen.	

Aan	het	begin	van	de	20e	eeuw	begonnen	scheuren	te	verschijnen	in	de	mechanische	kijk	op	de	wereld.	
Einstein's	relativiteitstheorie,	experimenteel	bevestigd	in	1919,	en	de	opkomst	van	een	radicaal	nieuwe	
kwantumfysica	om	subatomaire	verschijnselen	te	verklaren,	konden	niet	worden	verklaard	door	de	
wiskunde.	In	1927	werd	een	dolk	aan	het	hart	van	het	reductionistische,	mechanistische	paradigma	
overhandigd	door	Werner	Heisenberg,	die	het	onzekerheidsbeginsel	van	de	kwantumfysica	formuleerde,	
wat	in	essentie	zei	dat	we	de	waarnemer	niet	van	het	waargenomene	kunnen	scheiden,	in	tegenstelling	tot	
de	veronderstelling	van	Descartes.	Dit	zette	een	nieuwe	overgangsperiode	van	abnormale	wetenschap	in	
gang,	die	tot	op	de	dag	van	vandaag	voortduurt.	Een	nieuw	paradigma	is	in	opkomst,	maar	het	heeft	nog	
geen	naam	en	is	nog	lang	niet	erkend	door	de	meerderheid	van	de	wetenschappers.	De	contouren	worden	
echter	vrij	duidelijk.	
		
Kenmerkend	voor	het	opkomende	wereldbeeld	is	het	concept	van	onderlinge	verbondenheid	van	alle	
dingen,	consistent	met	het	principe	van	Heisenberg,	dat	experimenteel	werd	bevestigd	in	1982.	We	weten	
nu	dat	subatomaire	deeltjes	gescheiden	door	willekeurige	afstanden	in	het	universum	in	direct	contact	
kunnen	zijn,	hoewel	dergelijke	directe	communicatie	niet	mogelijk	zou	moeten	zijn	volgens	de	
relativiteitstheorie	die	stelt	dat	niets	sneller	kan	reizen	dan	de	snelheid	van	het	licht.	David	Bohm	was	een	
van	de	meest	vooraanstaande	theoretische	fysici.	Bohm	ontdekte	tot	zijn	verbazing	dat	zodra	elektronen	
zich	in	een	plasma	bevonden,	ze	zich	niet	langer	gedroegen	als	individuen	en	zich	gingen	gedragen	alsof	ze	
een	deel	van	een	groter	en	onderling	verbonden	geheel	waren.	Later	merkte	hij	op	dat	hij	vaak	de	indruk	
kreeg	dat	de	zee	van	elektronen	in	zekere	zin	leefde.	In	1951	schreef	Bohm	een	klassiek	leerboek,	getiteld	
Quantum	Theory,	waarin	hij	een	heldere	uiteenzetting	gaf	van	de	orthodoxe	Kopenhaagse	interpretatie	
van	de	quantumfysica.	

In	1959	ontdekten	Bohm	en	een	jeugdige	researchstudent	Yakir	Aharonov	een	belangrijk	voorbeeld	van	de	
onderlinge	quantumverbondenheid.	Ze	stelden	vast	dat	in	bepaalde	omstandigheden	elektronen	in	staat	
zijn	de	aanwezigheid	van	een	naburig	magnetisch	veld	te	‘voelen’	ook	al	reizen	ze	in	gebieden	van	de	
ruimte	waar	de	kracht	van	het	veld	nul	is.	Dit	verschijnsel	is	nu	bekend	als	het	Aharonov-Bohm	(AB)	effect.		

In	de	jaren	zestig	begon	Bohm	het	begrip	orde	nauwkeuriger	te	bekijken.	Op	een	dag	zag	hij	op	de	televisie	
een	apparaat	dat	dadelijk	sterk	op	zijn	verbeelding	werkte.	Het	bestond	uit	twee	concentrische	glazen	
cilinders	waarvan	de	tussenruimte	was	gevuld	met	glycerine,	een	zeer	viskeuze	vloeistof.	Als	een	druppel	
inkt	in	de	vloeistof	wordt	gedaan	en	de	buitenste	cilinder	wordt	gedraaid,	dan	wordt	de	druppel	uitgerekt	
tot	een	draad	die	tenslotte	zo	dun	wordt	dat	hij	onzichtbaar	wordt;	de	inktdeeltjes	zijn	‘ingevouwen’	of	
impliciet	aanwezig	in	de	glycerine.	Maar	als	de	cilinder	daarna	in	tegengestelde	richting	wordt	gedraaid,	
verschijnt	de	draadvorm	weer	en	wordt	opnieuw	een	druppel;	de	druppel	is	dan	weer	ontvouwd.	Bohm	
besefte	dat	toen	de	inkt	in	de	glycerine	werd	verspreid	deze	zich	niet	in	een	toestand	van	‘wanorde’	
bevond,	maar	een	verborgen,	niet-gemanifesteerde	orde	bezat.	
	
Naar	de	mening	van	Bohm	zijn	alle	afzonderlijke	voorwerpen,	entiteiten,	structuren	en	gebeurtenissen	in	
de	zichtbare	of	expliciete	wereld	om	ons	heen	betrekkelijk	autonome,	stabiele	en	tijdelijke	‘subtotaliteiten’,	
voortgekomen	uit	een	diepere,	impliciete	orde	van	onverbroken	heelheid.	Bohm	geeft	de	analogie	van	een	
stromende	rivier:	
	
Aan het oppervlak van deze rivier is misschien een voortdurend veranderend patroon te zien van draaikolken, 
rimpelingen, golven, enzovoort, die duidelijk niet onafhankelijk bestaan. Het zijn abstracties van aspecten van 
de vloeiende beweging, die in het totale proces van de stroom ontstaan en weer verdwijnen. Dit tijdelijke 
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bestaan van deze geabstraheerde vormen impliceert slechts een relatieve onafhankelijkheid of 
zelfstandigheid in gedrag, en geen absolute onafhankelijkheid als ultieme substanties.  

(Teksten	over	Bohm	zijn	a�komstig	van	de	weblink:	
http://www.theoso�ie.net/sunrise/sunrise1993/juliaug1993/davidbohm.html). 
	
De	opkomende	kijk	op	de	werkelijkheid,	gebaseerd	op	de	theorieën	van	Bohm,	heeft	vele	parallellen	in	
oude	religieuze	overtuigingen	en	is	te	vinden	in	veel	verschillende	spirituele	tradities.	

⥀   N�����	���������	�������	(SDG	16)	

Veel	mensen	hebben	bijgedragen	aan	de	nieuwe	opkomende	wereldvisie.	Een	opsomming	van	een	aantal	
mensen	die		hebben	bijgedragen:	

● Rudolf Steiner 	heeft	een	enorme	invloed	gehad,	hij	heeft	verschillende	boeken	geschreven	en	een	
heel	onderwijssysteem	ontwikkeld,	dat	tegenwoordig	in	veel	landen	wordt	gebruikt	
(Steiner-scholen,	ook	wel	bekend	als	Waldorf-scholen	in	de	VS,	en	Vrijescholen	in	Nederland).	
Biodynamische	landbouw	is	ook	te	danken	aan	Steiner.	

● De	Britse	klimatoloog		James Lovelock  kwam	als	eerste	met	het	concept	van	de	aarde	als	een	
zelfregulerend	systeem.	Zijn	Gaia-hypothese	van	de	aarde	als	een	zelfregulerend	systeem	maakt	
deel	uit	van	de	wetenschappelijke	basis	van	het	opkomende	paradigma	dat	de	aarde	een	"levend"	
organisme	van	een	hogere	natuur	is.	

● Thomas Berry 	is	een	Amerikaanse	historicus,	priester	en	expert	op	het	gebied	van	oosterse	
religies.	Hij	is	een	van	de	pioniers	van	diepe	ecologie	en	ecospiritualisme.	Het	artikel	"The	
Meadow	across	the	Creek"	geeft	een	idee	van	zijn	visie.	

● De	Noorse	�ilosoof		Arne Naess 	droeg	bij	aan	het	nieuwe	paradigma	met	het	concept	'diepe	
ecologie',	dat	mensen	direct	geın̈tegreerd	in	de	omgeving	ziet	-	niet	gescheiden	van	ecologie,	maar	
als	onderdeel	daarvan.		

● Fritjof Capra  benadrukte	de	vele	parallellen	tussen	de	concepten	van	moderne	fysica	en	oude	
spirituele	tradities.		

● Bill Mollison 	heeft	permacultuur	uitgevonden,	een	nieuw	ontwerpprincipe	gebaseerd	op	het	
werken	met	de	natuur.		

● Eco-�ilosoof	en	boeddhistische	geleerde		Joanna Macy 	introduceerde	haar	workshop	"Raad	van	
alle	wezens"	om	de	principes	van	diepe	ecologie	te	illustreren.		

● Psychiater		Stanislav Grof 	bracht	de	concepten	van	transpersoonlijke	psychologie	naar	duizenden	
mensen	door	zijn	holotropische	ademhalingstechnieken,	die	vaak	leiden	tot	diepe	spirituele	
ervaringen.		

● David Korten  verwoordde	de	noodzaak	om	verder	te	gaan	dan	de	historische,	op	macht	
gebaseerde	grenzen	van	'imperium'	naar	zijn	nieuwe	paradigma	concept	van	'Aardse	
gemeenschap'.	

● Helena Norberg Hodge ,	een	Zweedse	linguıs̈t,	reisde	30	jaar	lang	ieder	jaar	naar	Ladakh	en	
maakte	het	Westen	bewust	van	hoe	hun	materialistische	levensstijl	perfecte,	goed	functionerende	
oude	culturen	vernietigde.		

● Vandana Shiva 	heeft	samen	met	Satish	Kumar	de	democratie	en	de	spirituele	levensstijl	van	de	
aarde	bepaald,	terwijl	ze	strijden	voor	de	rechten	van	kleine	Indiase	landhouders	om	hun	
traditionele,	duurzame	en	uiterst	ef�iciënte	landbouwmethoden	voort	te	zetten.		
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● Sri Aurobindo  en		Ken Wilber 	hebben	een	van	de	meest	uitgebreide	kosmische	wereldbeelden	
geformuleerd,	een	die	met	name	een	groot	deel	van	de	Amerikaanse	scene	beın̈vloedt.		

● Ook	de	bijdragen	van	spirituele	meesters	uit	het	Oosten,		Vivekananda, Yogananda, Ramana 
Maharshi, Muktananda  en	vele	anderen	kunnen	niet	worden	genegeerd.		

● In	haar	artikel	"After	Darwin"	heeft		Elisabet Sahtouris 	erg	bondig	het	standpunt	geformuleerd	
van	een	evolutionair	bioloog	over	het	levende	universum	en	een	nieuw	wereldbeeld	dat	
wetenschap	en	religie	weer	samenbrengt.	

Dit	zijn	slechts	enkele	van	de	velen	die	afgelopen	jaren	hebben	bijgedragen	aan	een	nieuw	begrip	van	
onszelf	en	onze	bestemming.	

⥀   W���������	��	��������������	(SDG	16)	

"Wetenschap zonder spiritualiteit heeft de aarde slecht gediend, en spiritualiteit zonder wetenschap is 
gedegenereerd tot dogmatische exclusiviteit"	
-	Satish	Kumar,	redacteur,	Resurgence	Magazine	
	
Tijdens	het	Newtoniaanse	/	Cartesiaanse	wereldbeeld	zijn	wetenschap	en	religie	in	het	Westen	los	van	
elkaar	komen	te	staan	en	tegenwoordig	worden	ze	door	de	meerderheid	van	de	mensen	gezien	als	twee	
afzonderlijke	manieren	om	de	wereld	te	begrijpen,	met	weinig	of	geen	overlapping.	Het	uiteen	komen	te	
staan	is	voor	een	groot	deel	te	wijten	aan	de	focus	van	de	wetenschappelijke	methode	op	metingen.	In	een	
extreme	interpretatie	zouden	sommige	wetenschappers	kunnen	zeggen:	"als	het	niet	kan	worden	
gemeten,	bestaat	het	niet",	althans	niet	voor	hen.	Een	belangrijke	factor	die	bepaalt	welke	problemen	in	de	
wetenschap	moeten	worden	aangepakt,	is	dus	het	vermogen	om	kwantitatieve	metingen	te	verrichten.		

Hoewel	het	werk	van	David	Bohm	misschien	wel	het	belangrijkste	theoretische	werk	tot	nu	toe	is	over	de	
mogelijke	interacties	tussen	geest	(impliciete	volgorde)	en	de	fysieke	wereld	(expliciete	volgorde),	werken	
een	paar	anderen	op	theoretisch	niveau,	zoals		Ken Wilber  (Integral	Theory)	en		Don Beck  (Spiral	
Dynamics),	en	anderen	op	experimenteel	niveau,	zoals	het		HearthMath Institute  (Holotropic	Breathing),	
die	hebben	geprobeerd	om	meetbare	en	veri�ieerbare	interacties	tot	stand	te	brengen.	

⥀   K��	W�����’�	���������	�������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Ken	Wilber	heeft	een	poging	gedaan	om	alle	verschillende	wetenschappen	en	spiritualiteit	te	verenigen	in	
zijn	boek:	"“A	Theory	of	Everything,	An	Integral	Vision	for	Business,	Politics,	Science	and	Spirituality”	(“Een	
theorie	van	alles,	een	integraal	visioen	voor	zaken,	politiek,	wetenschap	en	spiritualiteit".)	Hij	gebruikt	het	
woord	'integraal'	voor	holistisch,	is	geın̈spireerd	door		Sri	Aurobindo,	en	heeft	het	initiatief	genomen	tot	de	
oprichting	van	integrale	instituten	zoals	integrale	politiek,	integraal	bedrijfsleven,	integrale	psychologie,	
enz.	

Het	netwerk	van	onderwijs	en	bewustwording,	onder	leiding	van	Silke	Weiß	heeft	een	
schoolontwikkelingstool	ontwikkeld,	gebaseerd	op	de	integrale	theorie	van	Ken	Wilber	en	spiral	dynamics.	
Met	deze	tool	ondersteunt	het	netwerk	scholen	en	organisaties	in	de	transformatie	naar	duurzaam	
onderwijs.	Silke’s	visie	is	dat		onderwijs	voor	een	duurzame	samenleving	onlosmakelijk	verbonden	is	met	
een	verandering	van	bewustzijn,	en	ze	stimuleert	docenten	in	het	onderwijs	om	een	acupunctuurpunt	
voor	verandering	te	zijn	binnen	hun	school	op	de	weg	naar	duurzaam	onderwijs.	Ze	geeft	aan	dat	innovatie	
binnen	het	onderwijs	ontstaat	wanneer	alle	punten	uit	de	schoolontwikkelingsmodel	in	de	innovatie	
worden	meegenomen,	en	daarnaast	geeft	ze	aan	dat	binnen	deze	innovatie	aansluiting	met	de	
bewustzijnsontwikkeling	fase	van	de	organisatie	of	de	school	nodig	is	voor	de	groei.	

Schoolontwikkel	model	ontwikkelt	door	‘Lernkulturzeit	Akademie’	
(	https://www.lernkulturzeit.de/ueber-lernkulturzeit-akademie/	)	
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⥀   S�����	D�������	(SDG	17)	

Spiral	Dynamics	biedt	ons	een	alternatieve	benadering	voor	het	begrijpen	van	de	evolutionaire	
ontwikkeling	van	onze	beschaving	en	de	con�licten	die	ontstaan			tussen	culturen	en	individuen	en	binnen	
individuen.	De	grondlegger	van	Spiral	Dynamics,	Clare	Graves,	vat	een	belangrijk	aspect	van	het	model	
samen	wanneer	hij	schrijft:	
	
"Kort gezegd, wat ik voorstel is dat de psychologie van de volwassen mens een opbouwend, emergent, 
oscillerend, spiraalvormig proces is, gemarkeerd door progressieve ondergeschiktheid van 
oudere, lagere-orde gedragssystemen naar nieuwere, hogere-orde systemen wanneer de existentiële 
problemen van de mens veranderen. " 

Het	basismodel	beschrijft	een	evolutie	van	de	menselijke	psyche	op	een	opwaartse	spiraal	naar	een	meer	
spiritueel,	holistisch	wereldbeeld	dat	zijn	hoogtepunt	nog	moet	zien.	Elke	fase	wordt	gekenmerkt	door	een	
bepaald	wereldbeeld	of	waardensysteem	dat	een	"meme"	wordt	genoemd	in	de	terminologie	van	de	
spiraaldynamiek,	en	een	bepaalde	kleur,	en	in	twee	niveaus,	waarvan	de	tweede	nauwelijks	is	begonnen.	
Het	model	kan	worden	weergegeven	in	de	a�beelding	van	een	spiraal.	Voor	een	meer	visuele	interpretatie	
ga	je	naar:		http://www.spiraldynamics.net/	.	

⥀   O���	������������	��	������������	(SDG	16	��	17)	

In	onderwijsistuaties	hanteren	we	omgangsnormen,	waarvan	we	het	prettig	vinden	wanneer	jongeren	zich	
daaraan	houden.	We	willen	daarmee	de	emotionele	veiligheid	in	de	groep	waarborgen.	Bij	het	starten	met	
een	leerprogramma	kunnen	de	jongeren	samen	regels	opstellen	die	het	groepsproces	ten	goede	komen.	Dit	
kan	de	veiligheid	in	de	groep	bevorderen.	Denk	bijvoorbeeld	aan:	niemand	beledigt	iemand,	we	lachen	
elkaar	niet	uit,	alles	wat	binnen	de	groep	besproken	wordt	blijft	ook	binnen	de	groep.	Het	is	handig	om	de	
regels	op	te	schrijven,	bijvoorbeeld	op	een	�lip-over	vel.		Hieronder	staan	een	aantal	omgangscodes	en	een	
wenselijke	grondhouding	beschreven:	

● Een	proactieve	houding	(vooruit	willen	kijken)	
● Een	integere	houding	(oprecht	zijn)	
● Een	constructieve	opstelling	(zaken	met		elkaar	verbinden)	
● Bereid	zijn	om	te	re�lecteren(nadenken	over	hoe	en	wat	iemand	doet,	zegt)	
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● Bereid	zijn	om	de	eigen	grenzen	te	onderzoeken	
● Bereid	zijn	om	de		macht	te	delen	
● Bereid	zijn	om	meningen,	inzichten	en	stellingnamen	te	veranderen	
● Bereid	zijn	om	waarden	op	grond	waarvan	betekenis	wordt	gegeven	te	willen	veranderen	
● De	grenzen	die	de	ander	aangeeft	willen	respecteren	
● Bereid	zijn	om	tijd	en	energie	in	het	proces	te	stoppen	

⥀  O����������	���	���	���������	���������	��	������������	����	������.	(SDG	16)	

De	jongere	is	bereid:	

● Eigen	oordelen	tijdelijk	op	te	schorten	
● Gevoelens	en	gedachten	naar	elkaar	uit	te	spreken	(binnen	de	eigen	grenzen)	
● Over	zichzelf	te	praten,	en	niet	over	de	ander	
● Met	de	ander	te	praten,	niet	over	hem/haar	
● Ieders	inbreng	te	waarderen	
● Te	luisteren,	zonder	in	te	willen	breken	op	iemands	verhaal	
● De	ander	te	willen	begrijpen	

⥀   Z����	������������	���	�����	(SDG	16)	

In	het	boek	‘Seven	Life	Lessons	of	Chaos:	Spiritual	Wisdom	from	the	Science	of	Change’	onthullen	John	
Briggs	en	F.	David	Peat	zeven	verlichtende	lessen	om	de	chaos	van	het	dagelijks	leven	te	omarmen.	

1. Wees creatief: 
ga	in	chaos	om	fantasierijke	nieuwe	oplossingen	te	vinden	en	dynamischer	te	leven	

2. Gebruik Butterfly Power: 
laat	chaos	lokale	inspanningen	doen	groeien	naar	mondiale	resultaten	

3. Ga met de stroom mee: 
gebruik	chaos	om	samen	met	anderen	te	werken	

4. Verken wat er tussen zit: 
ontdek	de	rijke	nuances	van	het	leven	en	vermijd	de	valstrikken	van	stereotypen	

5. Zie de kunst van de wereld: 
waardeer	de	schoonheid	van	de	chaos	van	het	leven	

6. Leef binnen de tijd: 
gebruik	de	verborgen	diepten	van	de	tijd	

7. Sluit je aan bij het geheel: 
onze	fractale	verbondenheid	met	elkaar	en	de	wereld	te	realiseren	
	
Het	leven	is	onmogelijk	te	beheersen	-	in	plaats	van	deze	waarheid	te	bestrijden,	laat	Seven	Life	
Lessons	of	Chaos	je	zien	hoe	je	het	moet	accepteren,	vieren	en	gebruiken	om	het	leven	ten	volle	te	
leven.	

L���������	

De jongeren 

● herkennen	elementen	van	de	mind-set	die	leidt	tot	het	kiezen	tussen	repressieve	kracht	en	
creatieve	kracht.	

● ontwikkelen	inzichten	in	de	vele	stromingen	die	zich	afspelen	in	de	nieuwe,	opkomende	
wereldbeelden..	

● maken	kennis	met	hedendaagse	'nieuwe	paradigma'-denkers.		

● verdiepen	zich	in	bewustzijnsmodellen	om	wegen	en	processen	te	verkennen	en	herkennen	in	
innerlijke	belevingen	en	ervaringen.	

● begrijpen	de	samenhang	tussen	vraagstukken	van	wetenschap	en	spiritualiteit.	
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A�����������	

● ⥀  De	Bron	
● ⥀  Connectieweb	
● ⥀  Theorie	van	gepland	gedrag	(individu)	
● ⥀  Tragedies	of	the	commons	(groep)	
● ⥀  Antropocentrische	versus	ecocentrische	levens�iloso�ie 	
● ⥀   Spiral	dynamics	

1.1.1		⥀  D�	B���	

Introductie: 

Het	is	nodig	om	duurzaamheid	te	zien	in	een	bredere	context.	Je	hebt	kennis	nodig	over	het	hele	integrale	
systeem	dat	de	aarde	vormt	en	alle	relaties	die	er	zijn	tussen	mensen	en	tussen	alle		levende	organismen.	
De	volgende	opdracht	geeft	een	hechtere	band	binnen	een	groep	en	voert	je	terug	naar	de	a�komst	van	de	
mens	en	haar	verbinding	met	het	dierenrijk.	

Doel:  

Ons	opnieuw	de	verbinding	te	laten	voelen	tussen	mensen	onderling	en	met	de	dierenwereld.	

Leerresultaten:  

Een	diepere	verbinding	met	alles	wat	leeft.	

Benodigde materialen: 

Voor	deze	activiteit	zijn	geen	materialen	benodigd.	

Stappenplan: 

Bron: uit de workshops van Joanna Macy	

1. Zoek	een	klasgenoot	

2. Neem	zijn/haar	linkerhand	in	jouw	linkerhand	en	sluit	je	ogen.	

3. Hoe	voelt	deze	hand,	is	hij	warm,	koud	hard,	zacht?	Stel	je	voor	dat	het	de	eerste	hand	is	die	je	ooit	
hebt	aangeraakt.	Wat	zit	er	allemaal	aan	deze	hand?	voel	de	knokkels,	nagels,	vingers….	Wat	doet	
deze	hand	allemaal?	Helpt	hij	mee	in	de	tuin?	Kookt	hij	‘s	avonds?	Brengt	hij	kranten	rond?		

4. Ga	nu	terug	in	de	geschiedenis	van	deze	hand.	Voel	je	de	hand	zoals	hij	was	als	klein	kind?	Toen	hij	
met	poppen	of	autootjes	speelde?	Voel	jij	de	hand	toen	hij	net	geboren	was?	

5. Ga	nu	in	je	verbeelding	nog	verder	terug.	Voel	je	deze	hand	toen	hij	nog	een	pootje	van	een	aap	
was?	toen	hij	zich	vastgreep	aan	de	takken	van	de	bomen?	Toen	hij	een	hoog	in	de	boom	een	
vrucht	plukte?	

6. Voel	je	de	hand	als	klauw	van	een	dinosaurus?	Voel	je	de	scherpe	nagels,	de	schubben	op	de	
achterkant?		

7. En	voel	je	de	vin	van	een	vis,	voordat	deze	hand	op	het	land	was	gekropen?	Voel	je	het	water	van	
de	oceaan		rond	de	hand	stromen?	En	als	je	nu	heel	goed	voelt,	voel	je	dan	het	stof	van	de	sterren	
waaruit	deze	hand	is	samengesteld?	

8. Zeg	nu	zonder	woorden	en	met	je	ogen	nog	steeds	gesloten,	vaarwel	tegen	deze	hand	en	draai	je	
weg	van	deze	persoon	zonder	je	ogen	te	openen.	
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Evaluatie: 

Nabespreken	van	deze	activiteit	kan	het	beste	worden	gedaan	in	kleine	groepjes	en	vervolgens	met	de	hele	
groep	om	de	diverse	ervaringen	te	kunnen	ervaren	en	delen.	

Jongeren: 	Vraag	de	jongeren	wat	ze	voelden	tijdens	deze	activiteit.	Hoe	het	was	om	zo	intensief	met	
andermans	hand	bezig	te	zijn?	Of	ze	zich	konden	blijven	concentreren?		Wat	ze	ontdekt	hebben	over	de	
verbinding	met	hun	eigen	geschiedenis	en	onze	verbinding	met	de	dieren.	Hoe	zich	dit	verhoud	tot	hun	
omgeving?	Tot	de	rest	van	de	wereld?	Wat	vonden	ze	het	belangrijkst	in	deze	activiteit	en	wat	hebben	ze	
nog	gemist?		

Facilitators: 	Wat	heb	je	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zijn	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	gekomen?	Wat	zou	je	
de	volgende	keer	anders	doen?	

1.1.2		⥀  C�����������	

Introductie:  

Je	leeft	niet	geıs̈oleerd.	We	zijn	allemaal	a�hankelijk	van	elkaar	en	van	alles	om	ons	heen	om	te	overleven	
en	goed	te	gedijen	in	onze	omgeving.	Als	je	deze	basiswaarheid	negeert	leef	je	een	eenzaam	leven.	Er	zijn	
vele	lijntjes	die	ons	verbinden	met	van	alles	en	die	je	kunt	ontdekken	als	je	er	maar	even	de	tijd	voor	
neemt.	

Doel:  

Je	kunt	deze	activiteit	zien	als	een	ontwerpproces,	waarbij	de	onderlinge	verbindingen	en	onderlinge	
relaties	worden	benadrukt	en	voor	iedereen	zichtbaarder	worden.	

Leerresultaten:  

Het	ontwikkelen	van	een	dieper	persoonlijk	besef	dat	de	verbondenheid	van	het	leven	niet	louter	een	
metafoor	is,	maar	een	levende	waarheid	waarvoor	wij	mensen	verantwoordelijkheid	moeten	nemen.	

Benodigde materialen:  

Een	bol	wol	van	30	tot	50	meter	lang.	

Stappen: 

1. Vorm	met	de	groep	een	cirkel	

2. Geef	elke	deelnemer	een	duurzame	rol	die	in	de	gemeenschap	voorkomt.	Voorbeelden:	
voedselverdeling,	duurzaam	geld,	lokale	bedrijven,	inclusieve	leiders,	gelijkwaardige	
besluitvorming,	integriteit,	verantwoordelijkheid,	liefde,	natuur,	natuurlijk	bouwen,	hernieuwbare	
energie,	natuurlijke	hulpbronnen,	enz.	...	vind	net	zoveel	verschillende	elementen	van	
duurzaamheid	als	er	deelnemers	zijn.	
(vraag	de	deelnemers	om	er	een	paar	te	bedenken).		

3. Elke	deelnemer	schrijft	zijn	rol	op	een	A4	zodat	de	anderen	weten	wat	hij/zij	verbeeldt.		

4. Laat	ze	nu	even	nadenken	over	hoe	deze	rollen	met	elkaar	samenhangen.		

5. Geef	iemand	in	de	cirkel	de	bol	wol	en	vraag	deze	naar	iemand	te	gooien	waarmee	hun	eigen	rol	
een	relatie	heeft.	Zorg	dat	het	uiteinde	van	de	wollen	draad	vastgehouden	wordt	zodat	er	een	
verbinding	blijft.		

6. Vraag	bij	elke	worp	de	relatie	te	beschrijven	aan	de	hand	van	de	toegewezen	rollen.	Bijvoorbeeld	
hoe	de	duurzame	voedselproductie	zich	verhoudt	tot	duurzaam	geld,	die	op	zijn	beurt	weer	te	
maken	hebben	met	duurzame	gedrag	van	de	lokale	economie,	die	op	zijn	beurt	betrekking	heeft	
op	inclusieve	besluitvormingsprocedures,	die	op	hun	beurt	betrekking	hebben	op	integriteit	in	
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menselijke	interactie,	die	betrekking	heeft	op	liefde	,	wat	betrekking	heeft	op	wildernis	en	natuur,	
wat	betrekking	heeft	op	ecologisch	bouwen,	enzovoort	...		

7. Dus,	elke	persoon	gooit	de	bol	wol	naar	een	ander	terwijl	hij/zij	het	touw	vasthoudt	en	beschrijft	
de	relatie	tussen	de	rollen.	Gooi	altijd	eerst	naar	iemand	die	het	nog	niet	verbonden	is. 

Evaluatie: 

Nabespreken	van	deze	activiteit	kan	het	beste	worden	gedaan	in	kleine	groepjes	en	vervolgens	met	de	hele	
groep	om	de	diverse	ervaringen	te	kunnen	ervaren	en	delen.	

Jongeren: 	Vraag	de	jongeren	wat	ze	ontdekt	hebben	over	de	verbindingen	in	een	systeem.	Hoe	verhoudt	
zich	dit	tot	de	rest	van	de	gemeenschap?	Tot	de	rest	van	de	wereld?	Wat	was	het	belangrijkst	in	wat	er	in	
deze	activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	ze	gemist?	

Facilitators: 	Wat	heb	je	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zijn	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	gekomen?	Wat	zou	je	
de	volgende	keer	anders	doen?	

1.1.3		⥀  T������	���	�������	������	(��������)	

Werk	voor	het	veilig	werken	binnen	een	werkzaamheid	die	je	met	regelmaat	doet	de	theorie	van	gepland	
gedrag	uit	voor	jezelf.	
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1.1.4		⥀  T��������	��	���	�������	(�����	�������)	

Gemeenschapszin	kan	het	effect	van	tragedy	of	the	commons	reduceren.	Bekijk	onderstaande	�ilmpjes	en	
beantwoord	dan	de	volgende	twee	vragen:	

1. Welke	mogelijkheden	zie	je	binnen	gemeenschapszin	om	het	effect	van	tragedy	of	the	commons	te	
reduceren?	

2. Welke	beperkingen	zie	je	binnen	gemeenschapszin	om	het	effect	van	tragedy	of	the	commons	te	
reduceren?	

Filmpjes 

● https://www.youtube.com/watch?v=vT99LqJaTeI	
● https://www.youtube.com/watch?v=Qr5Q3VvpI7	

Mogelijke antwoorden 

Mogelijkheden 
Bouwt	voort	op	lange	sociale	tradities	
Internaliseert	externaliteiten	(binnen	de	community)	
Vaak	langdurige	oplossingen	
Moedigt	aan	voorbij	het	eigenbelang	te	denken	
Weinig/geen	externe	controle	en	handhaving	
	
Beperkingen 
Werkt	het	best	op	kleine	schaal	(lokaal)	
Sterke	sociale	tegentrends	(globalisering,	migratie,	modernisering,	specialisatie)	

1.1.5		⥀  A����������������	������	�������������	���������������	

1. Wat	past	het	best	bij	jouw	levensovertuiging/ethiek;	de	antropocentrische	of	de	ecocentrische.		
2. Denk	hier	2	minuten	over	na	en	bespreek	dit	dan	met	je	buurman.	
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1.1.6		⥀  S�����	��������	

Verdiep	je	in	de	verschillende	kleuren	memes	van	spiral	dynamics.	Bijvoorbeeld	via	onderstaande	link.	

● https://www.toolshero.nl/verandermanagement/spiral-dynamics-model/	

1. Bedenk	een	situatie	in	je	leven	waarin	er	iets	veranderde.	Bijvoorbeeld	in	je	werk	of	studie.	
2. Schrijf	binnen	twee	minuten	op	wat	je	dacht	bij	de	verandering,	wat	je	voelde	bij	deze	

verandering,	wat	je	deed	toen	deze	verandering	plaatsvond,	en	of	er	een	bepaald	gebied	in	je	
lichaam	spanning	heeft	wanneer	je	aan	deze	verandering	denkt.	

3. Vergelijk	je	gevoelens,	gedachtens,	gedrag	met	de	verschillende	kleuren	memes	van	spiral	
dynamic.	Waar	zou	je	jezelf	plaatsen	in	hoe	je	met	de	verandering	omging?	

4. Bedenk	voor	de	overige	memes	hoe	het	zou	zijn	wanneer	je	vanuit	die	andere	memes	zou	hebben	
gehandeld?	

B������	

● https://www.youtube.com/watch?v=2_AMEAnWyRk	

● https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/a�leveringen/2017-2018/de-donut-economie
.html	

● https://www.youtube.com/watch?v=vT99LqJaTeI	

● https://www.youtube.com/watch?v=Qr5Q3VvpI7w	

● https://www.youtube.com/watch?v=r96tLefHVRw	

● http://www.theoso�ie.net/sunrise/sunrise1993/juliaug1993/davidbohm.html	

● https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijs_in_relatie_tot_P2P/Integrale_aanpak-_ref._naar_wetens
chapsbenadering	

● https://mauk.nu/integraalkwadrant	

● http://www.spiraldynamics.net/	

● http://www.pro�i-leren.nl/�iles/oa_dc_25_spiral_dynamics.pdf	

● https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=njq2ntc3	

● http://www.clarewgraves.com/articles_content/1965_GHL/1965_GHL1.html	

● https://www.heartmathbenelux.com/	

● https://www.holotropischademwerk.nl/	

● http://www.duurzame-politiek.nl/index.htm	

● https://research.vu.nl/ws/portal�iles/portal/42112561/complete+dissertation.pdf	

● http://richardxthripp.thripp.com/�iles/essays/practical-chaos.pdf	

● https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/940/932/RUG01-000940932_2010_0001_AC.pdf	

● https://slideplayer.nl/slide/1985247/	

● https://www.toolshero.nl/verandermanagement/spiral-dynamics-model/	

● http://www.leercirkel.org/wp-content/uploads/2017/02/De-Aanmoediging-2016.pdf	
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K������������	

● Milieuproblemen	en	menselijk	gedrag	
● Geloof,	levensovertuiging	of	ethiek	
● Antropocentrisch	versus	ecocentrisch	
● Repressieve	kracht	versus	creatieve	kracht	
● Nieuwe	paradigma	denkers	
● Wetenschap	en	spiritualiteit	

R��������	������������	
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1.2	H�����������	���	��	������	

I����������	

Na vele generaties van gefabriceerd stadsleven zijn steeds meer filosofen en religies gaan speculeren 
dat mensen op de een of andere manier afgescheiden zijn van de natuur. Sterker nog, er zijn mensen 
die vaak ook werken voor bedrijven, die zich feitelijk als superieur aan de natuur beschouwen. Met 
als gevolg dat er keuzes worden gemaakt met een desastreuze impact. Zoals bijvoorbeeld de massale 
aanleg van palmplantages, waardoor dagelijks grote gebieden tropisch regenwoud verdwijnen. En 
het overvloedige gebruik van fossiele brandstoffen, met alle klimaatveranderingen als gevolg.  

Het	leven	op	aarde	bestaat	drie	en	een	half	miljard	jaar.	Er	is	dus	iets	inherent	duurzaam	aan	de	manieren	
van	de	natuur.	Wanneer	mensen	hun	overmoed	kunnen	laten	vallen	en	de	natuur	als	een	leraar	en	gids	
kunnen	benaderen,	zullen	veel	belangrijke	lessen	worden	onthuld.	Biomimicry	designers	kennen	al	de	
waarde	van	de	natuur	en	gebruiken	ontwerpen	uit	de	natuur	voor	hun	innovatieve	duurzame	ontwerpen.	

In	dit	thema	onderzoeken	jongeren	hun	relatie	met	de	natuur	en	hoe	dat	van	invloed	is	op	keuzes	die	ze	
maken.	Ze	vergelijken	dit	met	andere	denkwijzen	over	de	relatie	met	de	natuur.	Zoals	die	van	biomimicry	
ontwerpers,	kosmische	denkers	en	de	Pachamama	Alliance.		

Onze	eigen	lichamen	vormen	de	meest	intieme	context	voor	het	opnieuw	verbinden	met	de	natuur.	In	dit	
thema	gaan	jongeren	onder	andere	op	zoek	naar	een	relatief	ongestoorde	natuurlijke	omgeving	om	
vervolgens	een	tijdje	stil	te	zitten	en	om	de	natuur	intens	te	ervaren	door	hun	zintuigen	te	openen	en	te	
gebruiken.	Wat	heeft	de	natuur	aan	hen	te	onthullen?	
 
 "Er kan geen vrede zijn tussen mensen zonder vrede met de planeet" 
-	Thomas	Berry	

W�����	

Om	te	leren	van	de	natuur.	
	
Om	te	verdiepen	in	manieren	waarop	inheemse	en	traditionele	culturen	zich	verhouden	tot	de	natuur	en	
de	aarde	en	deze	wijsheid	te	kunnen	gaan	gebruiken.		
	
Om	de	natuur	als	inspiratiebron	en	informatiebron	te	kunnen	gaan	ervaren.		
	

H��	

● Door	te	onderzoeken	wat	je	kunt	leren	van	lokale	traditionele	ecologische	kennis,	inheemse	
wijsheid	en	lokale	boeren	en	ouderen.	

● Door	de	richtlijnen	voor	het	ontwikkelen	van	bioregionalisme	toe	te	passen	om	op	maat	gemaakte	
ontwerpen	te	realiseren	die	een	project	verbindt	met	zijn	regio.	

V����������	������	

● Heeft		u	de	kernwaarden	die	worden	beschreven	door	het	'Deep	Ecology	Platform'	gede�inieerd	
voor	jongeren	en	geım̈plementeerd	in	uw	project	voor	jongeren?	

● Heeft	u	samen	met	de	jongeren	gere�lecteerd	in	hoe	de	kernwaarden,	beschreven	door	het	'Deep	
Ecology	Platform'		weerspiegeld	worden	in	de	uitvoering	van	hun	projecten?	En	wanneer	ze	niet	
worden	weerspiegeld,	heeft	u	dan	aan	jongeren	gevraagd	dit	te	motiveren?	

● Zou	het	mogelijk	en	wenselijk	zijn	om	de	activiteit				'kosmische	wandeling'	uit	te	voeren		als	
onderdeel	van	uw	project?	

● Hoeveel	tijd	besteedt	u	binnen	uw	project	voor	jongeren	aan	natuurbeleving	en	activiteiten	in	de	
natuur?	
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● Heeft	u	overwogen	een	pelgrimstocht	te	organiseren	om	de	kwesties	die	in	het	jongerenproject	
spelen	of	de	kwesties	die	spelen	op	de	locatie	van	het	project	nader	te	onderzoeken	met	de	groep?	

● Heeft	u	de		'Life's	Principles'	in	uw	project	kunnen	implementeren?	
● Heeft	u	jongeren	uitgelegd	hoe	biomimicry	designers	de	natuur	gebruiken	ter	inspiratie	voor	het	

ontwerpen	van	nieuwe	innovaties?	
● Heeft	u	jongeren	gestimuleerd	de	‘Life’s	principles’		toe	te	passen	in	hun	ontwerpen?		
● Heeft	u	jongeren	laten	onderzoeken	wat	ze	kunnen	leren	van	lokale	traditionele	ecologische	

kennis,	inheemse	wijsheid,	lokale	boeren	en	ouderen?	
● Zou	het	gebruik	van	de	integrale	ecologie	(vier	kwadranten)	jongeren	kunnen	helpen	meer	

duidelijkheid	te	krijgen	over	materiële	en	immateriële,	de	innerlijke,	uiterlijke,	persoonlijke	en	
collectieve	dimensies	van	hun	projectontwerp?	

● In	hoeverre	sluit	uw	project	aan	bij	het	idee	van	'kosmopolitisch	bioregionalisme'?	
● Heeft	u	onderzocht	hoe	de	'richtlijnen	voor	het	ontwikkelen	van	bioregionalisme'	jongeren	kan	

helpen	om	een	op	maat	gemaakt	ontwerp	te	realiseren	dat	hun	project	verbindt	met	zijn	regio?	

W��	

T����������	�����	

⥀   GAIA	H��������	(SDG	14	��	SDG	15)	

“De	Gaia-hypothese	is	een	wetenschappelijke	hypothese	die	stelt	dat	de	biosfeer	op	de	niet-levende	
omgeving	inwerkt	op	een	zodanige	manier	dat	er	een	zelfregulerend	complex	systeem	ontstaat	zodat	er	
gunstige	omstandigheden	blijven	bestaan	voor	het	leven	op	Aarde.	De	hypothese	werd	door	de	
wetenschapper	James	Lovelock	geformuleerd	in	1969.	Hij	beschreef	alle	levende	materie	op	aarde	als	één	
organisme	en	noemde	dit	naar	de	Griekse	godin	van	de	aarde,	Gaea.	De	Amerikaanse	microbioloog	Lynn	
Margulis	was	de	mede-ontwikkelaar	van	de	hypothese.	Eén	van	de	hulpmiddelen	om	dit	te	onderbouwen	
was	het	numeriek	model	Madelie�jeswereld	(Daisyworld).	
	
Er	zijn	aanwijzingen	dat	er	inderdaad	zulke	systemen	voorkomen:	De	eencellige	alg	Emiliania	huxleyi	
komt	in	de	oceaan	voor	en	de	algenbloei	kan	met	satellietfoto's	waargenomen	worden.	Deze	algenbloei	
beın̈vloedt	wolkenvorming:	er	ontstaan	gassen	(dimethylsul�ide)	die	in	de	atmosfeer	omgezet	worden	tot	
zuren	die	condensatiekernen	vormen;	daardoor	ontstaan	er	kleinere	waterdruppels	in	de	wolken,	
waardoor	de	wolken	witter	worden	en	meer	zonlicht	weerkaatsen.	De	algenbloei	veroorzaakt	zo	indirect	
a�koeling	van	de	planeet;	het	is	dus	een	negatief	terugkoppelingseffect.	
	
De	GAIA-gedachte	heeft	naast	wetenschappelijke	interesse	ook	spirituele	aanhang	gekregen.	Dit	heeft	de	
wetenschappelijke	acceptatie	aanvankelijk	gefrustreerd.”	

Bron:		https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaia-hypothese	

⥀  K��������	�������	(SDG	15)	

Ons	criterium	voor	het	selecteren	van	'kosmische	denkers'	is	de	originele	bijdrage	en	inspiratie	van	de	
persoon	in	woord	of	actie	aan	de	opkomende	wereldvisie,	waarmee	ideeën	worden	uitgedrukt	voor	het	
transformeren	van	deze	planeet	in	een	meer	duurzame	en	spirituele	wereld.		

Twee		grote	'kosmische	denkers'	van	onze	tijd,	die	het	meest	hebben	bijgedragen	aan	het	nieuwe	
paradigma	denken,	zijn	historicus	en	expert	op	het	gebied	van	oosterse	religies,	Thomas	Berry	en	
evolutionair	bioloog	Elisabet	Sahtouris.	Beide	richten	zich	op	het	zeer	grote	beeld	van	de	evolutionaire	
ontwikkeling	van	het	leven	op	aarde.	Thomas	Berry	vult	ons	met	inspiratie	met	zijn	brede	"Story	of	the	
Universe"	en	zijn	overzicht	van	de	menselijke	conditie.	Daarom	noemt	hij	zichzelf	een	'geoloog'.	
Elisabet	Sahtouris	relativeert	het,	zoals	ze	overtuigend	beweert	vanuit	het	standpunt	van	een	bioloog	dat	
de	ware	bestemming	van	de	mensheid	te	vinden	is	in	samenwerking	in	plaats	van	concurrentie,	consistent	
met	het	opkomende	wereldbeeld	van	totale	verbondenheid	
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Andere	kosmische	denkers	zijn	onder	andere:	

• Thomas	Berry	(The	Great	Work) • Elisabet	Sahtouris	(Evolutionary	Biology)	
• Rudolf	Steiner	(Anthroposophy) • David	Bohm	(The	Implicate	Order)	
• Arne	Naess	(Deep	Ecology) • Fritjof	Capra	(The	Web	of	Life)	
• Bill	Mollison	(Permaculture) • Joanna	Macy	(American	Buddhist)	
• Ken	Wilber	(Integral	Theory) • Stanislav	Grof	(Transpersonal	Psychology)	
• Vandana	Shiva	(Indian	Activist) • Helena	Norberg-Hodge	(Ladakh,	ISEC)	
• Thich	Naht	Hahn	(Plum	Village) • The	Dalai	Lama	(Eastern	Spiritual	Leader)	
• Ari	Ariyaratne	(Sarvodaya) • Sulak	Sivaraksi	(Spirit	in	Education)	
• Johan	Galtung	(Peace	Research) • Duane	Elgin	(Voluntary	Simplicity)	
• Eckhart	Tolle	(Western	Spiritual	Leader)			•	 David	Korten	(	from	Empire	to	Earth	Community	)	

⥀  K��������	���	���	�����������	���������	(A���	N����)	(SDG	13)	

● Gebruik	van	eenvoudige	middelen	en	niet	aanhollen	achter	alle	nieuwigheden		
● Activiteiten	die	zo	direct	mogelijk	inherente	waarden	dienen	of	bezitten		
● Gevoeligheid	bevorderen	voor	goederen	waarvan	er	voor	iedereen	voldoende	zijn		
● Geregeld	verblijven	in	situaties	van	inherente	of	intrinsieke	waarde.(i.p.v.	nastreven	van	‘kicks’)	
● Solidariteit	op	wereldvlak	("Think	globally,	act	locally")		
● Leefstijlen	kiezen	en	waarderen	die	voor	de	hele	wereldbevolking	haalbaar	zijn		
● Voorrang	aan	zinvol	werk	geven	boven	geld	verdienen	 	
● Leven	in	een	collectief	i.p.v.	als	individu	in	een	anonieme	samenleving		
● Deelnemen	in	de	productie	van	eerste	levensbehoeften		
● Vitale	behoeften	bevredigen	i.p.v.	begeerten	en	verlangens	

⥀   K����������	���	���	D���	E������	P�������	(SDG	13)	

1.	Het	welzijn	en	de	bloei	van	het	menselijke	en	niet-menselijke	leven	op	aarde	hebben	waarde	op	zich	
(synoniemen:	intrinsieke	waarde,	intrinsieke	waarde,	inherente	waarde).	Deze	waarden	zijn	ona�hankelijk	
van	het	nut	van	de	niet-menselijke	wereld	voor	menselijke	doeleinden.	
	
2.	Rijkdom	en	diversiteit	van	levensvormen	dragen	bij	aan	de	realisatie	van	deze	waarden	en	zijn	ook	
waarden	op	zich.	
	
3.	Mensen	hebben	niet	het	recht	om	deze	rijkdom	en	diversiteit	te	verminderen,	behalve	om	aan	vitale	
behoeften	te	voldoen.	
	
4.	De	huidige	menselijke	bemoeienis	met	de	niet-menselijke	wereld	is	buitensporig	en	de	situatie	
verslechtert	snel.	
	
5.	De	bloei	van	het	menselijk	leven	en	culturen	is	verenigbaar	met	een	substantiële	afname	van	de	
menselijke	bevolking.	De	bloei	van	het	niet-menselijke	leven	vereist	een	dergelijke	afname.	
	
6.	Beleid	moet	daarom	worden	gewijzigd.	De	beleidsveranderingen	zijn	van	invloed	op	fundamentele	
economische,	technologische	en	ideologische	structuren.	De	resulterende	stand	van	zaken	zal	sterk	
verschillen	van	het	heden.	
	
7.	De	ideologische	verandering	heeft	voornamelijk	betrekking	op	het	waarderen	van	de	levenskwaliteit	
(wonen	in	situaties	met	inherente	waarde)	in	plaats	van	vast	te	houden	aan	een	steeds	hogere	
levensstandaard.	Er	zal	een	diepgaand	besef	zijn	van	het	verschil	tussen	groot	en	groots.	
	
8.	Degenen	die	de	voorgaande	punten	erkennen,	worden	uitgenodigd	direct	of	indirect	deel	te	nemen	aan	
de	poging	om	de	noodzakelijke	veranderingen	door	te	voeren.	

	

54	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 55/352

	

⥀  B���������	(SDG	15)	

De	term	biomimicry	is	afgeleid	van	de	samentrekking	van	de	Griekse	woorden	bios	’leven’	en	mimesis	
’imiteren’,	dus	letterlijk	’het	leven	imiteren’.	Oftewel:	leren	van	de	natuur	in	plaats	van	over	de	natuur.	
De	term	biomimicry	werd	voor	het	eerst	gebruikt	door	Janine	Benyus	in	haar	boek	‘Biomimicry,	innovation	
inspired	by	nature’	(1997).	De	natuur	herbergt	een	aantal	basisprincipes	die	Janine	M.	Benyus	heeft	
beschreven	in	haar	boek.	Zo	beschrijft	ze	hoe	we	van	de	natuur	kunnen	leren	als	het	gaat	om	oplossingen	
voor	onze	huidige	problemen	en	uitdagingen.	Met	haar	3,8	miljard	jaar	aan	ervaring	kan	zij	dan	ook	dienen	
als	een	model,	maatstaf	of	mentor	bij	de	creatie	van	een	Future	Proof	Organisatie.	Benyus	onderscheidt	de	
volgende	drie	toepassingsgebieden:	

● Natuur	als	een	model:	“Imiteer	of	haal	inspiratie	uit	ontwerpen	en	processen	om	onze	problemen	
op	te	lossen.”	

● Natuur	als	een	maatstaf:	“Met	3,8	miljard	jaar	ervaring	weet	de	natuur	wat	werkt,	wat	past	en	wat	
goed	blijft.”	

● Natuur	als	een	mentor:	“Bekijk	en	waardeer	de	natuur	om	ervan	te	leren.”	

⥀   ‘L���’�	P���������’	(SDG	12.	SDG	13	��	SDG	15)	

“De Amerikaanse organisatie Biomimicry3.8 (Janine Beyus) die de basis heeft gelegd voor het 
Biomimicry denken, heeft na diepgaand onderzoek zes basisstrategieën gedestilleerd die voor alle 
organismen op Aarde gelden. Deze basisprincipes noemen we de life’s principles. Het zijn de 
principes die aan de basis liggen van het succes van het leven op Aarde. Je kunt ze zien als 
ontwerpprincipes van organismen die hen in staat stellen succesvol te overleven op een planeet 
waarop de omstandigheden cyclisch veranderen, waar grondstoffen gelimiteerd zijn en waar chemie 
plaats vindt op basis van water. Het zijn basale en tegelijk ook duurzame strategieën: 

1. gebruik maken van milieuvriendelijke stoffen 
2. efficiënt omgaan met grondstoffen 
3. inspelen op lokale omstandigheden 
4. aanpassen aan veranderende omstandigheden 
5. evolueren om te overleven 
6. ontwikkeling en groei integreren” 

Bron:	vertaling	in	het	Nederlands	van	hoofdstuk	2	uit	het	boek	4’33”	time	for	a	circular	economy	van	de	
Fontys	Hogeschool.	

⥀  P��������	A�������	(SDG	13)	

Pachamama	Alliance	is	een	wereldwijde	gemeenschap	die	mensen	de	kans	biedt	om	te	leren,	contact	te	
maken,	te	engageren,	te	reizen	en	het	leven	te	koesteren	met	als	doel	een	duurzame	toekomst	te	creëren	
die	voor	iedereen	werkt.	Met	wortels	diep	in	het	Amazone	regenwoud,	integreren	hun	programma's	
inheemse	wijsheid	met	moderne	kennis	om	persoonlijke	en	collectieve	transformatie	te	ondersteunen	die	
de	katalysator	is	om	een	ecologisch	duurzame,	geestelijk	bevredigende,	sociaal	rechtvaardige	menselijke	
aanwezigheid	op	deze	planeet	voort	te	brengen.	

Pachamama	Alliance	heeft	het	up-to-us-	ontwikkelingspad	gecreëerd	om	een	kritieke	massa	van	
pro-activistische	leiders	op	te	leiden,	te	inspireren	en	te	engageren	die	zich	inzetten	voor	het	tot	stand	
brengen	van	een	bloeiende,	rechtvaardige	en	duurzame	wereld	voor	iedereen.	De	eerste	stap	op	het	pad	is	
het		Awakening the Dreamer-programma, 	een	transformerende	educatieve	workshop	waarin	de	rol	
wordt	onderzocht	die	mensen	kunnen	spelen	bij	het	creëren	van	een	nieuwe	toekomst.	Je	kunt	dit	
programma	vinden	met	onderstaande	link,	

https://www.pachamama.org/engage/awakening-the-dreamer	
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⥀   I��������	��������	���	K��	W�����	(SDG	15)	

Integrale	ecologie	is	de	toepassing	van	Ken	Wilber’s	integrale	theorie	in	milieustudies	en	ecologisch	
onderzoek.	Het	veld	werd	in	de	late	jaren	1990	ontwikkeld	door	integraal	theoreticus	Sean	
Esbjörn-Hargens	en	milieu-�ilosoof	Michael	E.	Zimmerman.	Integrale	ecologie	maakt	gebruik	van	een	
raamwerk	van	acht	ecologische	wereldbeelden,	acht	ecologische	vormen	van	onderzoek,	en	vier	terreinen.		

	

	

⥀  B�������������	����������	�����	(SDG	15)	

De	theorie	van	Bronfenbrenner	kent	een	ecologisch	model.	Hij	omschrijft	de	omgeving	van	mensen	als	een	
soort	ui,	met	verschillende	lagen.	Deze	“ui”	heeft	5	lagen,	en	elke	laag	heeft	een	verschillende	invloed	op	de	
ontwikkeling	van	een	mens.	Hoe	dichter	de	laag	bij	iemand	staat,	hoe	meer	directe	invloed	die	laag	op	die	
persoon	heeft.	Hoe	verder	weg	de	laag	bij	deze	persoon	staat,	hoe	meer	indirecte	invloed	die	laag	op	de	
deze	persoon	heeft.	Indirecte	invloed	klinkt	misschien	alsof	het	minder	invloed	heeft	op	iemand,	maar	ook	
een	factor	die	indirect	invloed	heeft	kan	enorm	veel	bepalen	(Van	der	Wal	&	de	Wilde,	2017).	
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⥀  K�������������	(SDG	17)	

Van	kosmopolitisme	is	sprake	als	iemand	een	gevoel	van	verbondenheid	met	de	mensheid	in	het	algemeen	
ervaart,	dat	sterker	is	dan	enig	gevoel	voor	nationale	of	regionale	identiteit.	Een	dergelijke	verbondenheid		
wordt	ook	wel	aangemerkt	als	wereldburgerschap.	

⥀  W��	��	���������������?	(SDG	15)	

Bioregionalisme	is	een	mooie	naam	voor	het	leven	van	een	‘geworteld’	leven.	Het	bioregionalisme,	dat	
soms	'op	zijn	plaats'	wordt	genoemd,	betekent	dat	je	je	bewust	bent	van	de	ecologie,	economie	en	cultuur	
van	de	plek	waar	je	woont	en	dat	je	je	committeert	aan	het	maken	van	keuzes	die	ze	verbeteren.	

⥀   H����	�����������	���	���������������	(SDG	13,	SDG	14	��	SDG	15)	

● De wereld bestaat uit bioregio’s. 	Bioregio's	worden	gede�inieerd	door	geogra�ie,	�lora	en	fauna,	
topologie,	milieu	-	verschillende	sociale,	culturele	en	economische	kenmerken	en	ontstaan	daar	
waar	fysieke	verbindingen	zinvol	zijn.		

● Bioregio’s zijn lokaal gericht, op een schaal waar iedereen echt impact kan bereiken. 
● Bioregio’s zijn divers en uniek.  Overal	ter	wereld	zijn	er	tienduizenden	ecosystemen,	duizenden	

ecoregio's,	honderden	bioregio's,	en	net	als	bij	elk	ecosysteem,	zullen	de	oplossingen	die	nodig	
zijn	om	hetzelfde	probleem	aan	te	pakken	net	zo	divers	zijn.	Deze	diversiteit	is	een	bioregionale	
kracht	en	vertegenwoordigt	een	gezonde	uitwisseling	van	ideeën,	dialoog	en	beweging.	

● Bioregionalisme verbindt mensen met inheemse manieren van leven .	
● Cultuur heeft z’n wortels liggen in de geschiedenis van een plek. 	Bio-regio'	is	simpelweg	een	

a�korting	voor	'bio-culturele	regio'	-	en	benadrukt	zowel	de	diversiteit	van	de	plek,	als	de	mensen	
die	er	wonen.	Veel	van	deze	eigenschappen	komen	voort	uit	het	gezamenlijk	delen	van	een	land;	
waar	dezelfde	gewassen	groeien	en	op	dezelfde	manier	om	wordt	gegaan	met	de	weerpatronen	en	

57	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 58/352

	

het	klimaat.	Als	er	sprake	is	van	een	natuurramp,	zoals	een	overstroming,	een	aardbeving,	een	
bosbrand,	droogte	of	verzilting,	dan	beın̈vloedt	dit	de	hele	bioregio.	

● Bioregionalisme bouwt aan identiteit.  We	praten	erover	als	een	sociale	en	culturele	beweging	
omdat	cultuur	de	som	is	van	onze	interpersoonlijke	interacties.	Cultuur	betekent	onder	andere	
eten,	drinken,	muziek,	sport	en	recreatie	en	de	onderwerpen	die	het	hart	raken.	

● Bioregionalisme handelt plaatselijk en verbindt globaal .	Lokaal	willen	bioregionale	
bewegingen	de	regionale	autonomie	en	ona�hankelijkheid	vergroten	door	naar	lokale	bronnen	
van	hernieuwbare	energie	toe		te	werken,	van	wereldwijde	naar	lokale	voedselvoorraden	over	te	
schakelen,	duurzame	vormen	van	huisvesting	en	transport	te	bevorderen,	lokale	valuta's	en	
economieën	te	creëren	die	welvaart	binnen	gemeenschappen	houden,	lokale	democratie	te	
creëren	die	mensen	de	mogelijkheid	geven	om	invloed	in	het	besluitvormingsproces	te	hebben. 

● Bioregio’s zijn ankers voor verandering. 
Door	problemen	tot	een	lokaal	niveau	te	herleiden,	kunnen	we	mensen	verbinden	met	degenen	
die	al	werken	om	een			verschil	te	maken.	Bioregionalisme	gaat	er	vanuit	dat	verandering	thuis	
begint,	en	dat	iedereen	dat	verschil	kan	maken.	

● Een bioregionale beweging is een gatewaybeweging.	
Bioregionale	bewegingen	helpen	elkaar	in	moeilijke	tijden,	luisteren	en	leren	van	bewoners	over	
de	hele	wereld,	passen	lessen	aan	die	kunnen	werken	voor	hun	eigen	gebied	en	delen	openlijk	hun	
modellen	voor	succes.		

● Bioregionalisme gaat verder dan de grenslijnen op een kaart 
In	plaats	van	politieke	grenslijnen,	is	iedereen	op	een	rechtvaardige	manier	in	staat	om	een	
		duurzaam	milieubeleid,	groeimanagement	en	-planning,	rampenparaatheid	en	respons	te	creëren	
en	echte	oplossingen	en	consensus	te	creëren	voor	de	meest	uitdagende	kwesties.	

● Bioregio’s zijn proactief.  De	bioregionale	benadering	kan	worden	gezien	als	"proactief"	in	plaats	
van	een	vorm	van	protest	tegen	bestaande	sociale,	economische	en	politieke	regelingen.	

● Bioregio’s bouwen aan wereld die ze graag willen zien.  En	dat	betekent	niet	wachten	tot	
anderen	het	voor	ons	doen.	

● Bioregionalisme ondersteunt een holistische systeembenadering.  Bioregionalisme	biedt	een	
kader	voor	het	creëren	van	een	bioregio	die	duurzaam,	autonoom,	veerkrachtig	en	ona�hankelijk	
is,	en	pleit	voor	holistische	systeem	benaderingen.	

● Bioregionalisme bouwt op uit de “schelp van het oude” 
En	werkt	op	twee	sporen	om	verandering	te	bereiken.	Aan	de	ene	kant	bevordert	het	beleid	en	
initiatieven	die	aansluiten	bij	het	bioregionaal	bewustzijn,		terwijl	aan	de	andere	kant	actief	
alternatieven	worden	gecreëerd	die	veerkrachtiger	,  duurzamer	en	democratischer	zijn.		

⥀   B�����������	�����	(SDG	13)	

Een	bioregionaal	bewust	leven	leiden,	betekent	dagelijks	keuzes	maken	die	zich	richten	op	de	lokale	
ecologie,	economie	en	cultuur.	Dit	kan	een	van	de	volgende	zaken	betekenen:	

● Lokaal	geteeld	voedsel	(en	organisch)	kopen.	
● Grote	detailhandelsketens	vermijden	ten	gunste	van	winkels	die	lokaal	eigendom	zijn.	
● Op	zoek	naar	producten	die	dicht	bij	huis	zijn	gemaakt	door	bedrijven	die	sociaal	en	ecologisch	

verantwoord	zijn.	
● Bankieren	met	banken	die	in	handen	zijn	van	de	lokale	overheid,	vooral	banken	die	in	de	

gemeenschap	investeren.	
● De	vogels,	dieren,	bomen,	planten	en	weerpatronen	van	uw	plaats	kennen,	evenals	

landkenmerken	en	grondsoorten.	
● De	menselijke	culturen	begrijpen	die	uw	plaats	in	het	verleden	hebben	ingenomen	en	hun	manier	

van	leven	respecteren.	
● Leer	je	buren	kennen	en	"op	elkaar	letten".	
● Op	zoek	naar	entertainment	dat	in	uw	regio	ontstaat;	ondersteuning	van	lokale	artiesten,	musici,	

theatergezelschappen,	verhalenvertellers.	
● Minder	tv	kijken	en	meer	tijd	doorbrengen	met	geliefden	of	buren	die	games	spelen,	muziek	

maken	en	samen	met	jou	plezier	willen	beleven.	
● Weten	waar	uw	afval	vandaan	komt	en	uw	afval	tot	een	minimum	beperken.	
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● Weten	waar	je	drinkwater	vandaan	komt	en	conservatief	water	gebruiken.	
● Weten	waar	uw	elektriciteit	wordt	opgewekt	en	waar	mogelijk	gebruik	maken	van	duurzame	

energiebronnen,	zoals	zonne-energie.	
● Stemmen	bij	lokale	verkiezingen	en	betrokken	zijn	bij	politieke	besluitvorming.	
● Rechtstreeks	betrokken	zijn	bij	de	opvoeding	van	uw	kinderen,	of	ze	nu	op	school	zitten	of	via	

thuisonderwijs	worden	onderwezen.	

L���������	

De jongeren  

● kunnen	kunst,	wetenschap	en	spiritualiteit	met	elkaar	verbinden	als	manieren	om	het	bewustzijn	
te	transformeren	en	uit	te	breiden.	

● raken	vertrouwd	met	de	�iloso�ie	en	theorieën	van	moderne	'kosmische	denkers'	en	de	manieren	
waarop	ze	een	nieuwe	relatie	met	de	natuur	voorzien.	

● leren	methoden	toepassen	voor	het	opnieuw	verbinden	met	de	natuur.	 	
● verdiepen	zich	in	manieren	waarop	inheemse	en	traditionele	culturen	omgaan	met	de	natuur	en	

de	aarde.	
● leren	de	basis	van	ontwerpen	met	de	natuur	als	een	partner,	een	maatstaf	en	model.	

A�����������	

● ⥀  The	Cosmic	Walk:	Short	Walk	200m	
● ⥀  Vision	Quest	
● ⥀  Geluiden	wandeling	
● ⥀  Leren	van	de	natuur	
● ⥀   Galaxy-meditatie	
● ⥀  De	natuur	nabootsen	
● ⥀   Het	Pachamama	Allience	programma	
● ⥀   Het	raamwerk	van	de	integrale	ecologie	(vier	kwadranten)	
● ⥀  'Life's	Principles	for	designs'	
● ⥀   Richtlijnen	voor	het	ontwikkelen	van	bioregionale	gevoeligheid	in	ontwerpen	

1.2.1		⥀   K�������	���	(C�����	W���)	

Introductie: 

Je	kunt	op	vele	manieren	je	verbinding	met	de	aarde	versterken.	Dit	is	het	verhaal	over	haar	geschiedenis,	
begint	bij	de	mystieke	start	van	het	universum:	De	Oerknal	14	biljoen	jaar	geleden	en	loopt	via	de	gestage	
uitdijing	naar	de	hedendaagse	vorm.		

Doel: 

Het	ontwikkelen	van	een	gevoel	voor	de	uitgestrektheid	van	de	natuur	wat	zorgt	voor	meer	geın̈spireerde	
eco-designs.	

Leerresultaten: 

Met	verbazing	de	enorme	tijd	en	afmetingen	van	het	universum	in	zich	opnemen	en	daarmee	een	gevoel	
van	eenheid	in	de	schepping	ervaren.	

Stappen: 

1. Bezoek	de	volgende	website		https://www.greenspirit.org.uk/pdf/SacredStoryEbook.pdf		voor	het	
complete	verhaal.	
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2. Voor	de	Cosmic	Walk	gelopen	kan	worden	dienen	de	facilitatoren	de	route	uit	te	zetten	volgens	de	
instructies	uit	het	e-book.	

3. Het	lange	pad	uit	het	e-book	is	ontworpen	als	vast	item	op	bijvoorbeeld	een	schoolcampus.	Het	
korte	pad	kan	gebruikt	worden	als	pop-up	pad	en	kan	eigenlijk	overal	in	de	natuur	worden	
uitgezet.	

4. Het	pad	kan	recht,	in	een	spiraal	of	als	combinatie	van	beiden	zijn	en	kan	alleen	of	in	een	kleine	
groep	gelopen	worden	waarbij	1	of	2	personen	de	tekst	lezen.	

5. De	tijd	die	vertegenwoordigd	wordt	met	elke	stap	varieert	gedurende	het	lopen.	In	de	eerste	fase	
is	elke	stap	gelijk	aan	67	miljoen	jaar	wat	aan	het	eind	van	de	route	terug	loopt	naar	1	miljoen	jaar.	
Het	lopen	van	het	pad	zou	ongeveer	een	uur	in	beslag	moeten	nemen.	

Evaluatie: 

Nabespreken	van	deze	activiteit	kan	het	beste	worden	gedaan	in	kleine	groepjes	en	vervolgens	met	de	hele	
groep	om	de	diverse	ervaringen	te	kunnen	ervaren	en	delen.	
		
Jongeren: 	Vraag	de	jongeren	wat	ze	hebben	ontdekt	over	de	plek	die	wij	mensen	innemen	in	de	
geschiedenis	van	de	aarde	en	het	universum?	Hoe	verhoud	zich	dit	met	de	rest	van	de	gemeenschap?	Met	
de	rest	van	de	wereld?	Wat	was	het	belangrijkst	in	wat	er	in	deze	activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	ze	
gemist?	

1.2.2		⥀  V�����	Q����	

Introductie: 

Tijdens	deze	activiteit	brengen	de	deelnemers	als	in	een	mini	Vision	Quest,	een	korte	tijd	alleen	door	in	de	
natuur.	

Gekozen	kan	worden	voor	een	periode	tussen	de	20	en	60	minuten,	maar	kan	ook	verlengd	worden	in	
overleg	met	de	groep.	

Gedurende	deze	tijd	besteden	we	aandacht	aan	de	subtiele	informatie	die	de	natuur	ons	brengt	en	onze	
eigen	innerlijke	stem	zodat	we	onszelf	en	de	wereld	om	ons	heen	beter	kunnen	begrijpen.	

Doel: 

Door	te	verstillen	in	de	natuur	op	antwoorden	komen.	

Leerresultaten: 

Leren	dat	de	natuur	als	je	maar	goed	kijkt	en	luistert	je	allerlei	oplossingen	kan	bieden	voor	de	problemen	
van	alle	dag.	

Benodigde materialen: 

● Een	windlicht	

● Een	scheepsbel,	hoorn	of	ander	roep-apparaat.	

● Een	klein	podium	waarop	de	deelnemers	hun	vondsten	uit	de	natuur	kunnen	uitstallen.	

● Tas	of	doos	waarin	alle	mobiele	telefoons	achtergelaten	kunnen	worden. 

Stappenplan: 

1. Bouw	vooraf	een	klein	natuurlijk	podium	op	een	centrale	plaats	in	de	natuur. 

2. Verzamel	de	deelnemers	en	neem	een	moment	van	stilte	in	acht.	
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3. Plaats	het	windlicht	op	het	podium	en	steek	de	kaars	aan	om	aan	te	geven	dat	de	activiteit	is	
gestart.	

4. Vertel	over	hoe	geıs̈oleerd	wij	mensen	geraakt	zijn	van	de	natuur.	Benoem	tevens	het	
natuurschoon	in	de	lokale	omgeving.	

5. Vraag	nu	de	leerlingen	een	rustige	plek	in	de	natuur	te	zoeken	waar	ze	de	aangegeven	periode	in	
stilte	kunnen	blijven	zitten	zodat	alle	overige	geluiden	kunnen	wegsterven	en	verstommen	en	
alleen	de	subtiele	informatie	van	de	natuur,	de	bomen,	de	grond,	de	insecten,	het	water…	over	
blijven.	Deze	activiteit	is	als	een	mini	Vision	Quest	en	kan	tussen	een	½	uur	en	een	½	dag	in	beslag	
nemen.	

6. Het	werkt	in	deze	activiteit	vaak	het	best	als	je	de	natuur	in	gaat	met	een	leidende	vraag	en	open	
staat	voor	de	antwoorden	die	binnen	komen	als	je	in	contact	bent	met	de	intelligentie	van	de	
natuur.	Spreek	je	vraag	hardop	uit	en	vertrouw	er	op	dat	de	antwoorden	zullen	komen.	

7. Leerlingen	kunnen	eventueel	een	kladblok	meenemen	om	hun	dialoog	met	de	natuur	te	noteren.	

8. Laat	de	leerlingen	op	hun	plek	iets	zoeken	wat	in	het	teken	staat	van	hun	mini	vision	quest	en	wat	
zonder	schade	te	veroorzaken	meegenomen	kan	worden	uit	de	natuur.	

9. Op	een	vooraf	bepaald	moment	wordt	een	geluidssignaal	gegeven	waarop	de	leerlingen	in	stilte	
terugkeren	naar	de	startlocatie.	

10. Laat	hen	de	meegebrachte	objecten	op	een	mooie	manier	op	het	podium	plaatsen.		

11. Vorm	een	halve	kring	rond	het	podium	en	laat	iedereen	aan	de	hand	van	het	zijn/haar	object	
vertellen	over	hun	ervaringen.	

Evaluatie: 

Nabespreken	van	deze	activiteit	kan	het	beste	worden	gedaan	in	kleine	groepjes	en	vervolgens	met	de	hele	
groep	om	de	diverse	ervaringen	te	kunnen	ervaren	en	delen.	
		
Jongeren: 	Vraag	de	jongeren	wat	ze	ontdekt	hebben	over	zichzelf,	de	natuur	en	de	plek	die	ze	gekozen	
hebben	om	te	zitten.	wat	geeft	dit	aan	over	hun	relatie	met	de	rest	van	de	gemeenschap?	Met	de	rest	van	de	
wereld?	Wat	was	het	belangrijkst	in	wat	er	in	deze	activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	ze	gemist?	

B������	

http://www.gaiatheory.org/overview/	

https://www.youtube.com/watch?v=8kIp7AvbUKA	

http://www.deepecology.org/platform.htm	

https://static1.squarespace.com/static/59d81f72b7411cdef9af3e92/t/5a0f5c39c83025a390ee0178/151
0956095448/DesignLens+Nederlands+Biomimicry38+g1.1.pdf	

http://www.biomimicrynl.org/wat-is-biomimicry.html	

http://www.biomimicrynl.org/uploads/2/5/7/8/25784046/het-waarom-van-biomimicry-okt-2017-smu
ldersdane-wijffels-def.pdf	

http://nature-wise.nl/wp-content/uploads/2016/01/B-B�inalmail.pdf	

http://edepot.wur.nl/348232	

http://www.opai.eu/uploads/Biomimicry-in-de-gebouwde-omgeving.pdf	

http://rucore.org.za/wp-content/uploads/2011/11/Integral-Ecology.pdf	
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=i2dU06hVOsk	

https://www.youtube.com/watch?v=uok8odEsOhE	

https://integrallife.com/integral-ecology-uniting-multiple-perspectives-natural-world/	

http://spiraldynamicsintegral.nl/oversdi/integrale-theorie/	

http://www.moerenburg.info/�iles/Uitvoeringsprogramma_Groen_en_Biodiversiteit_bijlage_1.pdf	

https://www.duurzaam-ondernemen.nl/paus-franciscus-roept-in-encycliek-op-tot-integrale-ecologie/	

http://toekomstboeren.nl/portretten/kasteeltuinderij-huis-sevenaer/	

http://edepot.wur.nl/186702	

https://www.youtube.com/watch?v=H4dNqCuXIks	

�ile:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Peeters_1997_Duurzame%20Ontwikkeling_Over%20contradictie
s%20en%20alternatieven_Oikos.pdf	

https://docplayer.nl/26001789-Open-kaart-regio-onder-de-loep-de-helix.html	

https://lebendig.org/bioregion.htm#look	

https://centerforneweconomics.org/publications/mother-of-all-an-introduction-to-bioregionalism/	

K������������	

● Gaia	Hypothese	
● Kosmische	denkers	
● Opnieuw	verbinden	met	de	natuur	
● Leren	van	duurzame	culturen	
● Ontwerpen	met	de	natuur	

R��������	������������	

Bron	biomimicry	spiraal:	pinterest;			Biomimicry Info  heeft dit bewaard op  Biomimicry & 
Innovatie .	 	
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1.3	B�����-����	

I����������	

"Je moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien" 	-	Mahatma	Gandhi	

De eerste stap naar een duurzamere wereld is de transformatie van het bewustzijn. Duurzaam 
handelen volgt op duurzaam ‘denken’. Het is belangrijk voor het begrip van jongeren waar ze nu in 
hun leven zijn en waar ze zich naar toe willen ontwikkelen. In dit thema  gaan de jongeren manieren 
verkennen om zich bewust te worden van de huidige paradigma's en conditie voor menselijke 
participatie in levensprocessen op de planeet, hun eigen rol daarin, en hoe ze deze kennis kunnen 
delen met anderen. 

Om	echt	volwassen	te	worden,	moeten	jongeren	de	tijd	nemen	voor	zichzelf	om	de	moeilijke	vragen	te	
stellen	over	wat	het	betekent	om	door	je	eigen	leven	te	hebben	geleefd.	Er	is	een	rebellie	in	de	handeling	
van	groeiend	bewustzijn.	Jonge	mensen	trekken	naar	dit	bewustzijn	terwijl	ze	ontdekken	wie	ze	zijn	en	
wat	hun	mogelijkheden	zijn.		

W�����	

Om	bewust	te	worden	dat	verandering	in	de	wereld	begint	bij	jezelf.	
	
Om	bewust	te	worden	dat	het	beeld	wat	je	hebt	van	de	wereld	wordt	beın̈vloed	door	hoe	je	bent	
opgegroeid,	je	opleiding,	je	leefomgeving,	de	cultuur	van	de	regio	waarin	je	leeft,	genetische	factoren	en	je	
persoonlijke	ontwikkeling.	

H��	

● Door	alle	delen	van	jezelf	en	van	iemands	persoonlijkheid	te	helpen	ontwikkelen	tot	in	de	kleinste	
details	en	daarmee	bijdragen	aan	een	meer	rechtvaardige,	meer	gebalanceerde	wereld.	

V����������	������	

● Bevordert	uw	jongerenproject	actief	een	cultuur	die	diversiteit	viert	en	meerdere	perspectieven	
integreert?	

● Heeft	u	met	de	'Ladder	of	Inference'	geëxperimenteerd	om	gedetailleerder	in	kaart	te	brengen	
waarom	jongeren	in	uw	project	bepaalde	meningen	hebben?	

● Heeft	u	de	‘Ladder	of	Inference’	ingezet	bij	con�lictsituaties	binnen	groepswerk	van	de	jongeren?	
● Zou	het	jongeren	helpen	om	de	verschillende	kernwaarden	en	ethiek	van	hun	project	in	kaart	te	

brengen	met	hulp	van	de		spiraaldynamiekkaart	van	de	menselijke	bio-psycho-sociale	
ontwikkeling	om	ervoor	te	zorgen	dat	het	project	een	gezonde	ontwikkeling	mogelijk	maakt	en	
gezonde	expressies	van	alle	V-Meme	clusters	bevat	in	plaats	van	slechts	één?	

● Heeft		u	jongeren	bij	het	ontwerpen	van	de	communicatiestrategie	van	hun	project	laten	kijken	
naar	Barrett	Brown's	artikel	over	'Communiceren	over	duurzaamheid'	om	te	zien	of	ze	congruente	
manieren	kunnen	vinden	om	hun	project	aan	verschillende	doelgroepen	te	communiceren?	

● In	hoeverre	staat	uw	project	al	zijn	deelnemers	toe	om	hun	eigen	spirituele	pad	te	kiezen	en	staat	
het	open	voor	mensen	uit	alle	geloofsgroepen	en	religies?	

● 	Worden	meerdere	menselijke	intelligenties	in	uw	project	aangesproken	waardoor	het	jongeren	in	
staat	stelt	om	hun	talenten	optimaal	in	te	zetten	tijdens	de	uitvoering	van	het	project?	

● Stimuleert	u	jongeren	tijdens	de	uitvoering	van	hun	project	om	een			gezonde	(integrale)	
levenswijze	te	hebben	die	hen	op	vele	niveaus	voedt?	

● Heeft	u	overwogen	het	Chakra-systeem	te	gebruiken	als	een	manier	om	verschillende	functies	en	
elementen	voor	een		geın̈tegreerde	integrale	systeemontwerp	in	kaart	te	brengen?	

● Als	u	ervaart	dat	de	ontwerpteams	van	de	jongeren	effectiever	zouden	kunnen	samenwerken	om	
samen	een	ontwerp	te	maken,	heeft	u	overwogen	het	hele	team	uit	te	nodigen	om	te	pauzeren,	te	
ontspannen,	en	iets	te	doen	om	het	collectieve	bewustzijn	positief	te	stimuleren?		
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● Heeft	u	jongeren	na	laten	denken	over	de	'principes	van	evolutionair	activisme'	en	hoe	deze	
principes	zouden	kunnen	helpen	bij	het	kiezen	van	passende	activiteiten?	

● Heeft	u	jongeren	gestimuleerd	hun		‘ikegai’	te	ontdekken?	

T����������	�����	

⥀  L�����	��	I��������	(SDG	16)	

Herken	je	van	jezelf	dat	je	soms	iets	te	snel	een	conclusie	hebt	getrokken?	Dat	kunnen	soms	juiste,	maar	
ook	verkeerde	conclusies	zijn	die	vervolgens	kunnen	leiden	tot	con�licten	met	andere	mensen.	Om	niet	
direct	voorbarige	conclusies	te	trekken	en	meer	op	basis	van	feiten	te	redeneren,	kan	de	inferentieladder	
(ook	bekend	als	ladder	van	gevolgtrekking)	helpen.	Deze	zogenoemde	ladder	werd	in	1970	ontwikkeld	
door	de	Amerikaanse	bedrijfskundige	Chris	Argyris.	De	ladder	kent	de	volgende	niveau's:	

1. Realiteit en feiten 
2. Selecteren van feiten 
3. Interpreteren van feiten 
4. Assumpties 
5. Conclusies 
6. Overtuigingen 
7. Acties 

⥀  S�����	D�������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Spiral	Dynamics	biedt	ons	een	alternatieve	benadering	voor	het	begrijpen	van	de	evolutionaire	
ontwikkeling	van	onze	beschaving	en	de	con�licten	die	ontstaan			tussen	culturen	en	individuen	en	binnen	
individuen,	en	is	het	waard	om	verder	te	worden	bestudeerd.	
De	grondlegger	van	Spiral	Dynamics,	Clare	Graves,	vat	een	belangrijk	aspect	van	het	model	samen	
wanneer	hij	schrijft:	
"Kort gezegd, wat ik voorstel is dat de psychologie van de volwassen mens een opbouwend, emergent, 
oscillerend, spiraalvormig proces is, gemarkeerd door progressieve ondergeschiktheid van 
oudere, lagere-orde gedragssystemen naar nieuwere, hogere-orde systemen wanneer de existentiële 
problemen van de mens veranderen. " 

Het	basismodel	beschrijft	een	evolutie	van	de	menselijke	psyche	op	een	opwaartse	spiraal	naar	een	meer	
spiritueel,	holistisch	wereldbeeld	dat	zijn	hoogtepunt	nog	moet	zien.	Elke	fase	wordt	gekenmerkt	door	een	
bepaald	wereldbeeld	of	waardensysteem	dat	een	"meme"	wordt	genoemd	in	de	terminologie	van	de	
spiraaldynamiek,	en	een	bepaalde	kleur,	en	in	twee	niveaus,	waarvan	de	tweede	nauwelijks	is	begonnen.	
Het	model	kan	worden	weergegeven	in	de	a�beelding	van	een	spiraal.		

Spiral	Dynamics	beschrijft	acht	niveaus	van	toenemende	complexiteit.	

1. Beige - Overleven :	
Het	eerste	en	laagste	bewustzijnsniveau	is	de	beige	meme.	Dit	is	het	niveau	van	de	troep,	gericht	
op	overleven.	

2. Paars - Geborgenheid :	
Dit	is	het	niveau	van	de	stam,	de	hechte	sociale	eenheid	waar	de	persoon	onlosmakelijk	mee	
verbonden	is	en	zich	desnoods	voor	opoffert.	

3. Rood - Macht :	
Dit	is	het	niveau	van	de	feodale	rijken,	met	een	hiërarchische	machtsstructuur.	Personen	zijn	
hierin	onderdelen	van	een	machine	die	gemanipuleerd	kan	worden	door	de	machtshebber.	

4. Blauw - Orde :	
Dit	is	het	niveau	van	de	conventionele	samenleving.	Goed	en	fout	zijn	hier	vaststaand.	Fowler	heeft	
het	hier	over	conventioneel:	de	dingen	zijn	zoals	ze	zijn,	want	zo	zijn	ze.	Waarheid	is	hier	
voorgegeven	door	de	conventies	en	tradities	
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5. Oranje - Succes :	
Dit	is	bij	uitstek	het	niveau	van	de	individualistische,	kapitalistische	samenleving.	Waarheid	wordt	
gevonden	door	logische	redenaties	en	empirisch	onderzoek,	waarna	de	juiste	conclusie	overblijft.	
Het	is	een	individualistisch	niveau;	de	mens	ervaart	en	beschouwt	zichzelf	bij	uitstek	als	een	
individu,	een	eiland	op	zichzelf.	

6. Groen - Gemeenschap :	
Groen	is	het	niveau	van	het	relativisme:	je	kan	het	zo	zien,	maar	je	kan	het	ook	anders	zien,	en	zo	
heeft	iedereen	zijn	eigen	waarheid.	Wilber	spreekt	hier	van	"the	mean	green	meme":	de	
archetypische	wereldverbeteraar	die	met	iedereen	het	beste	voorheeft,	maar	geen	keuzes	kan	
maken	en	con�licten	uit	de	weg	gaat.	

7. Geel - Synergie :	
Op	dit	niveau	heeft	relativisme	plaats	gemaakt	voor	systeemdenken:	het	besef	dat	alles	onderling	
verbonden	is,	en	dat	de	mens	hier	een	actieve	rol	in	speelt.	

8. Turquoise - Holistisch :	
Het	hoogste	niveau	is	holistisch.	De	wereld	wordt	gezien	als	een	interactief,	onderling	systeem.	

Bron:		https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiral_dynamics	.		

Voor	een	meer	visuele	interpretatie	ga	je	naar:		http://www.spiraldynamics.net/	.	

⥀  B������	C.	B����;	�������������������	����	��	����	�������������	�����������	������	(SDG	17)	

De	kunst	van	iemand	bereiken	in	de	communicatie	is	om	mensen	echt	te	eren	
waar	ze	zijn,	zonder	te	proberen	ze	te	veranderen.	Daarbij	is	het	belangrijk	om	zorgvuldig	over	
duurzaamheid	te	communiceren		op	een	manier	die	resoneert	met	iemands	wereldbeeld,	met	hun	diepste	
waarden	en	motivaties.	Goed	ingekaderd	en	ondersteund	met	de	vereiste	feiten	en	voorbeelden	die	
mensen	helpen	hun	gewoonten	vast	te	stellen.	De	gra�iek	(zie	onderstaande	link	om	de	gra�iek	te	openen)	
gepubliceerd	door		Barrett C. Brown ,	bevat	vijf	verschillende	"Ecologische	zelven.	"	Elk	‘zelf ’	
vertegenwoordigt	een	gemeenschappelijk	wereldbeeld,	heeft	een	unieke	manier	om	de	omgeving	te	
begrijpen	en	resoneert	met	een	speci�ieke	communicatiestijl.		

http://www.cruxcatalyst.com/wp-content/uploads/worldviews.jpg	

Een korte beschrijving van de vijf ecologische zelven en bijpassende ‘beelden’. 

Eco-Guardian:  Een	belangrijk	onderdeel	van	het	Eco-Guardian	wereldbeeld	is	het	magische	en	
animistische	geloofssysteem.	Dit	zien	we	vaak	bij	jonge	kinderen.		Een	soortgelijke	vorm	maakt	ook	deel	
uit	van	de	complexe	constellatie	van	overtuigingen	van	veel	inheemse	groepen,	evenals	enkele	aspecten	
van	de	New	Age-beweging.	Kenmerkend	van	dit	wereldbeeld	is	dat	krachten	worden	toebedeeld	aan	
dieren,	planten,	stenen,	en	andere	dingen	uit	de	natuur.		

Eco-Warrior:  Of	een	andere	term:	milieu	helden.	Dit		spreekt	de	jeugd	van	veel	culturen	aan.	Hibridos	del	
Mar	(Hybrides	of	the	Sea)	zijn	Mexicaanse	marine-superhelden	die	vechten	tegen	vervuiling	en	corruptie.	
Deze	doelgroep	wil	graag	in	actie	komen	en	een	milieuheld	zijn.	Foto's	van	extreme	vervuiling	of	wrede	
vernietiging	van	het	milieu	kunnen	milieuhelden	helpen	om	succesvol	actie	te	ondernemen.		

Eco-Manager :	A�beeldingen	die	een	beroep	doen	op	de	Eco-manager	kunnen	ingebed	zijn	in	een	seculiere	
of	religieuze	context.	Meestal	zullen	deze	beelden	'pure'	natuur	laten	zien,	onaangetast	door	de	mensheid,	
bloeiend,	ongerept	en,	in	het	geval	van	christelijk	milieubewustzijn,	herinnerend	aan	de	Hof	van	Eden.	Het	
beeld	van	een	bedreigde	orang	oetan	is	een	voorbeeld.	Het	Eco-Manager	wereldbeeld	kan	de	manier	
suggereren	waarop	de	Natuur	'zou	moeten	zijn',	volgens	de	Goddelijke	of	staatswet.		

Eco-Strategist :	Duurzaamheidbeelden	die	worden	gebruikt	om	mensen	te	motiveren	die	dit	wereldbeeld	
vasthouden,	kunnen	in	twee	brede	categorieën	worden	onderverdeeld:	Challenge	/	Strategy	en	Nature	+	
Technology.	Eco-strateeg-beelden	over	het	algemeen	hebben	de	neiging	om	een			'menselijke	
controle'-dynamiek	te	communiceren.	De	veronderstelling	is	dat	we	de	controle	hebben	over	de	natuur;	dit	
is	een	veel	voorkomend	thema	in	de	opkomst	van	het	wereldwijde	modernisme.	
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Eco-Radical :	A�beeldingen	die	dit	wereldbeeld	motiveren	vallen	in	twee	categorieën:	
cynisch/deconstructionistisch	en	koesterende/spirituele	groei.	De	postmoderne	terugslag	tegen	het	
modernisme	en	de	(onbedoelde)	nadelige	effecten	ervan	heeft	geleid	tot	een	hele	reeks	beelden	die	onze	
de�initie	van	vooruitgang	uitdaagt	en	alternatieve	manieren	biedt	om	de	wereld	te	zien.	Deze	
wereldcentrische	gevoeligheid	komt	over	het	algemeen	naar	voren	naast	een	verplichting	tot	
persoonlijke/spirituele	groei.	Dit	groeimotief	maakt	gebruik	van	positieve,	mooie	beelden	van	mensen	die	
in	de	natuur	communiceren,	mediteren,	het	leven	buitenshuis	vieren	en	duurzaamheid	dienen	terwijl	ze	
zichzelf	transformeren.	

Bron:		http://www.cruxcatalyst.com/2013/08/15/communicating-sustainability-to-different-worldviews/	

⥀  A���	�������������	��������������	�������	H�����	G������	(SDG	17)	

Howard	Gardner	heeft	acht	verschillende	manieren	beschreven	waarop	je	intelligent	kan	zijn.	

● verbaal/linguïstische intelligentie: 	intelligent	met	taal.	
● logisch/mathematische intelligentie: 	intelligent	met	rekenen.	
● visueel/ruimtelijke intelligentie: 	intelligent	met	zien.	
● muzikaal/ritmische intelligentie: 	intelligent	met	muziek.	
● lichamelijke/kinesthetische intelligentie: 	intelligent	met	bewegen.	
● interpersoonlijke intelligentie: 	intelligent	met	betrekking	tot	mensen.	
● intrapersoonlijke intelligentie: 	intelligent	met	betrekking	tot	jezelf.	
● natuurgerichte intelligentie: 	intelligent	met	betrekking	tot	de	natuur.	

Rond	de	acht	intelligenties	zijn	veel	meningen	en	opvattingen	ontstaan.	Het	onderstaande	citaat	uit	een	
publicatie	van	het	Onderzoeksinstituut	voor	Leren	en	Onderwijs,	“Over	het	vóórkomen	en	voorkómen	van	
neuromythen	in	het	onderwijs”,	geschreven	door	Sanne	Dekker,	Nikki	C.	Lee	en		Jelle	Jolles,	geeft	een	
wetenschappelijk	onderbouwd	beeld	in	hoe	je	de	acht	intelligenties	zou	kunnen	plaatsen	binnen	het	
onderwijs.	

“Een veelvoorkomende neuromythe onder Nederlandse leraren betreft leerstijlen. Er wordt aangenomen dat 
er verschillende leerstijlen zijn, namelijk visueel, auditief of kinesthetisch. Bijna alle leraren (96 %) die in het 
onderzoek betrokken waren, dachten dat de leerprestaties van kinderen zouden verbeteren als de leerlingen 
worden onderwezen in de leerstijl van hun voorkeur. Dit is echter niet juist. Wat wel klopt, 
is dat visuele, auditieve en kinesthetische informatie in verschillende delen van het brein wordt verwerkt. 
Echter, deze structuren zijn allemaal met elkaar verbonden. Informatie vanuit verschillende sensorische 
modaliteiten wordt continu met elkaar uitgewisseld. Daarom is het incorrect om aan te nemen dat slechts één 
sensorische modaliteit betrokken is bij de informatieverwerking. Nog sterker: het is aannemelijk dat de 
ontwikkeling erbij gebaat is dat alle sensorische modaliteiten worden gestimuleerd.” 

Bron:		http://static.jellejolles.nl/140919DekkerJollesNeuropraxisJJ.pdf	

⥀  W��	��	���	������	��	����	�����	���	����?	(SDG	3	��	SDG	16)	

In	de	klassieke	yogaleer	wordt	veel	gesproken	over	prana.	‘Prana’	is	een	Sanskriet	woord	en	betekent	
‘vitale	levensenergie’.	Het	is	de	levensenergie	die	je	nodig	hebt	om	te	kunnen	bestaan.	
In	andere	Oosterse	stromingen	is	Prana	ook	wel	bekend	als	Chi,	qi	of	ki.	Tai	Chi,	Qi	Gong	en	Reiki	zijn	
voorbeelden	van	andere	Oosterse	stromingen.	Nadi	staat	voor	een	kanaal	waar	prana,	levensenergie,	
doorstroomt.	 Plekken waar deze nadi’s elkaar kruisen heten chakra’s. 	Deze	levensenergie	stroomt	
door	ieder	lichaam	in	meerdere	banen,	als	soort	bloedvaten.	Chakra’s	fungeren	als	energiecentra.	Het	zijn	
plekken	waar	energie	doorheen	stroomt,	als	een	soort	kolk.	Er	zitten	7	chakra’s	in	het	lichaam	verspreid,	
ieder	chakra	staat	verbonden	met	lichaam	en	geest.	De	a�beelding	hieronder	weergeeft		op	welke	plekken	
chakra’s	zitten.	
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⥀  H��	H����	D�����	S������	(SDG	3)	

Human	Design	maakt	op	basis	van	het	tijdstip	van	je	geboorte	een	Human	Design	Diagram.		Je	
geboortetijdstip	en	plaats	zijn	bepalend	voor	het	functioneren	van	de	energiecentra	(chakra's)	in	jezelf.	
‘Human	Design	System’	(HDS),	is	een	synthese	van	genetische	wetenschap	en	oude	wijsheden,	waaronder	
de	I	Ching,	astrologie,	de	Kaballah,	het	Hindoe-Brahmin	chakra	model	en	andere	fundamenteel-mystieke	
wijsheid.	Het	toepassen	van	de	hoogste	graad	van	kennis	uit	dit	systeem,	geeft	inzicht	in	de	
diepst-psychologische	karakter	van	elk	individu,	hun	verschillende	fysieke	gezondheidskenmerken,	hun	
persoonlijke	verbindingen	in	relaties	en	complexiteiten	en	in	hun	familie-	en	groepsdynamische	
processen.	Op	basis	van	geboortedatum,	geboorteplaats	en		geboorte	tijdstip,	wordt	een	analyse	gemaakt	
van	jouw	Human	Design.	Daarbij	gaat	het	systeem	uit	van	de	volgende	vier	typen:	
	
1. Manifestors  (8%	van	de	mensen)	de	zelfstandig	ondernemers	in	de	wereld,	die	hier	zijn	om	te	initiëren	
en	om	verandering	te	brengen.		

2. Generators en Manifesting-Generators 	(70%	van	de	mensen)	willen	zaadjes	tot	wasdom	laten	komen	
en	kunnen	aan	de	slag	met	projecten,	met	klussen,	iets	opbouwen	en/of	uitbouwen.	Werk	is	het	
allerbelangrijkste	aspect	in	hun	bestaan,	voor	een	baas,	het	runnen	van	een	huishouden	en/of	opvoeden	
van	kinderen.		

3. Projectors  (21%	van	de	mensen):	zijn	hier	niet	zozeer	om	een	bijdrage	te	leveren	met	energie	maar	met	
inzicht(en)	te	komen.	Ze	kunnen	energie	van	anderen	sturen	en	begeleiden,	wat	hen	tot	ideale	managers,	
adviseurs	en	coaches	maakt.		

4. Reflectors 	(slechts	1%	van	de	mensen):	Re�lectors	zijn	helemaal	open	en	in	hun	design	is	geen	enkel	
centrum	(zie	hieronder)	ingekleurd.	Wanneer	ze	uitleven	wie	zij	werkelijk	zijn,	zijn	ze	als	een	spiegel	en	in	
staat	door	hun	‘openheid’	een	ontvankelijke,	accepterende	manier	te	luisteren	en	naar	dingen	te	kijken.		

Het	Human	Design	systeem	gaat	tevens	uit	van	de	negen	energiecentra	in	je	lichaam.	Bij	iedere	
energiecentrum	in	je	lichaam	kun	je	een	speci�ieke	vraag	die	bij	die	plek	hoort	aan	jezelf	stellen	om	meer	
inzicht	in	jezelf	te	krijgen	en	te	re�lecteren	op	hoe	je	in	de	wereld	staat.		Dit	zijn	de	volgende	vragen:	

1. Hoofd (Kruin) :	probeer	ik	antwoord	te	geven	op	alle	vragen	van	anderen?	
2. Ajna :	probeer	ik	iedereen	ervan	te	overtuigen	dat	ik	zeker	ben?	
3. Keel :	probeer	ik	aandacht	te	trekken?	
4. G centrum (lever) :	zoek	ik	naar	richting	en	liefde?	
5. Hart :	probeer	ik	mezelf	te	bewijzen?	
6. Sacraal :	weet	ik	wanneer	genoeg	-	genoeg	is?	
7. Milt :	hou	ik	vast	aan	dat	wat	niet	goed	voor	mij	is?	
8. Solar Plexus (emo ):	probeer	ik	de	waarheid	en	confrontatie	te	vermijden?	
9. Wortel :	haast	ik	me	om	van	de	stress	of	druk	af	te	zijn?	
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⥀   O�������������	���	��������	(SDG	16)	

De	christelijke	mystieke	en	katholieke	priester	Thomas	Keating	woont	in	het	hooggebergte	van	Colorado	
en	houdt	gedurende	20	jaar	jaarlijkse	bijeenkomsten	met	spirituele	leiders	uit	vele	denominaties.	Hij	had	
dialogen	met	hen	in	een	poging	te	vinden	wat	hen	verenigde.	Hier	is	zijn	lijst	van	wat	hij	
gemeenschappelijk	vond	aan	iedereen:	
1.	De	wereldreligies	getuigen	van	de	ervaring	van	Ultieme	Werkelijkheid,	waaraan	zij	verschillende	namen	
geven:	Brahman,	Allah,	Absoluut,	God,	Grote	Geest.	
2.	Ultieme	Werkelijkheid	kan	niet	worden	beperkt	door	een	naam	of	concept.	
3.	Ultieme	Werkelijkheid	is	de	basis	van	oneindige	potentialiteit	en	actualisatie.	
4.	Geloof	opent,	aanvaardt	en	reageert	op	Ultieme	Werkelijkheid.	Geloof	gaat	in	deze	zin	vooruit	op	elk	
geloofssysteem.	
5.	Het	potentieel	voor	menselijke	heelheid	(of	in	andere	referentiekaders	-	verlichting,	redding,	
transformatie,	gelukzaligheid,	nirvana-)	is	aanwezig	in	ieder	menselijke	persoon.	
6.	Ultieme	werkelijkheid	kan	niet	alleen	worden	ervaren	door	religieuze	praktijken,	maar	ook	door	de	
natuur,	kunst,	menselijke	relaties	en	dienst	aan	anderen.	
7.	Zolang	de	menselijke	conditie	als	gescheiden	van	de	Ultieme	Werkelijkheid	wordt	ervaren,	is	deze	
onderworpen	aan	onwetendheid	en	illusie,	zwakheid	en	lijden.	

Gedisciplineerde	oefening	is	essentieel	voor	het	spirituele	leven;	maar	spirituele	verworvenheden	zijn	niet	
het	resultaat	van	eigen	inspanningen,	echter	het	resultaat	van	de	ervaring	van	eenheid	met	de	Ultieme	
werkelijkheid.	

⥀   E�����������	���������	(SDG	16)	

Evolutionair	activisme	bevordert	bewuste	actie	en	de	evolutie	van	sociale	systemen,	verhalen	en	
technologieën	gebaseerd	op	fundamentele	realiteiten	zoals:	
•	onderlinge	verbondenheid,	verwantschap	en	gedeelde	aard	van	het	leven	
•	co-creativiteit	en	co-evolutie	
•	heelheid,	die	in	de	evolutie	verschijnt	als	inclusieve	pasvorm	-	de	manieren	waarop	verschillende	
entiteiten,	van	organismen	tot	ideeën,	samenwerken	om	resultaten	te	produceren	die	zowel	de	eigen	
missies	en	doelen	omvatten	en	dienen,	als	ook	het	grotere	leven	waarin	ze	zijn	ingebed.	

De	evolutiegids,	een	organisatie	die	zichzelf	omschrijft	als	nr.	1	evolutiegids	voor	zinvolle	evolutie,	
beschrijft	op	hun	website	hun	missie	en	visie,	die	nauw	aansluit	bij	evolutionair	activisme.	Zo	beschrijven	
ze	de	volgende,	vitale	kansen	voor	bewuste	evolutie,	zowel	persoonlijk	als	collectief:	

● “Wij beschouwen de kosmos als levend en bewust. De kosmos vormt de basis van ons bewuste 
bestaan. 

● Als we onszelf zien als een integraal wezen kunnen we ons verder bewust verheffen door reflectie op 
ons persoonlijke leven, het aanboren van onze eigen schatkamer. Want evolutionair leiderschap gaat 
uit van een dieper bewust zelfleiderschap en bewuste samenwerking met anderen (WEvolutie), 
waarbij je werkt aan een duurzaam evenwicht tussen de 5 P’s van pneuma, people, peace, planet en 
profit. 

● Het evenwicht van planetaire ecosystemen is essentieel voor onze overleving. Wij moedigen 
initiatieven voor bewuste [W]evolutie aan. 

● Wij zetten de kennis, de ervaring, het nieuws, de visie of de opinie van mensen die bewuste 
[zelf]evolutie voorstaan om in opbouwende artikelen of inspirerende video-interviews.  Die 
uitnodigen tot debat en die zaden voor anderen laten ontkiemen. 

● Mensen kunnen een ethisch, ecologisch en dienstbaar leiderschapsvoorbeeld zijn voor anderen en 
daarmee de inspirator voor vernieuwing en duurzaamheid. 

● Samen kunnen we een bijdrage leveren aan een wereld van duurzaamheid, vrede en gezondheid, 
want wij zijn allen in essentie al mede-scheppers van het leven. Kern 
1. Ga uit van de essentie. 
2. Omarm evolutie van mensen, organisaties en initiatieven. 
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3. Wees dienstbaar en verbindend. 
4. Co-creëer voor bewuste evolutie van het geheel.” 

Bron:		https://evolutiegids.nl/missie-en-visie/	.	

⥀   ‘I�����’;	���	������	(��	������)	���	��	�����	����	��	���	�����	(SDG	3	��	SDG	4)	

‘Ikigai’	is	een	Japans	concept	dat	draait	om	het	hebben	(of	vinden)	van	je	eigen	doel	in	het	leven,	de	reden	
waarom	je	uit	je	bed	komt.	Je	‘Ikigai’	is	het	punt	waar	een	aantal	aspecten	uit	leven	samenkomen,	namelijk	
datgene	waar	je	van	houdt,	wat	je	goed	kan,	wat	de	wereld	nodig	heeft	en	waar	je	voor	betaald	wordt.	
Het	is	het	kruispunt	van	je	passie,	je	missie,	je	vak	en	je	roeping.	De	basis	voor	het	vinden	van	je	‘Ikigai’	is	
meestal	een	uitgebreide	zoektocht	naar	jezelf.	Dit	is	het	beste	te	illustreren	met	de	overlappende	cirkels	
van	een	Venndiagram.	De	vier	cirkels	staan	voor:	

● Waar	je	van	houdt	
● Waar	je	goed	in	bent	
● Wat	de	wereld	nodig	heeft	
● Waar	je	voor	betaald	wordt/kan	worden	

L���������	

De jongeren 

● Kunnen	een	diep	ecologisch	zelf	identi�iceren	in	harmonie	met	de	natuur	en	natuurlijke	
processen.	

● Kunnen	verschillende	technieken	begrijpen	en	toepassen	voor	het	ontwaken	van	bewustzijn	en	
persoonlijke	transformatie.	

● Maken	kennis	met	een	aantal	verschillende	spirituele	oefeningen	voor	persoonlijke	spirituele	
ontwikkeling.	

● Onderzoeken	gedeelde	elementen	van	verschillende	wereldreligies.	

A�����������	

● ⥀  Waardevol	
● ⥀  Een	wereld	van	verschil 
● ⥀   Incheck	cirkels	om	te	‘meten’	hoe	iedereen	zich	voelt	en	om	de	‘needs’	in	beeld	te	krijgen	van	de	

groepsleden	
● ⥀   Stille	meditatie,	met	behulp	van	een	verscheidenheid	aan	technieken		
● ⥀   Positieve	visualisatietechnieken	
● ⥀  Hatha	Yoga,	Tai	Chi,	Chi	Kung	en	andere	bewegingsdisciplines	
● ⥀   Stel	verschillende	herinneringen	in	om	gedurende	de	dag	'mindful'	te	zijn	

1.3.1		⥀  W��������	

Introductie: 

Het	beeld	dat	we	van	de	wereld	hebben	is	direct	gelinkt	aan	onze	waarden.	Weet	je	beter	wat	jij	waardevol	
vindt,	dan	is	het	eenvoudiger	te	snappen	waar	je	je	mee	bezig	houdt,	en	mee	bezig	zou	willen	houden,	in	de	
wereld.	Het	helpt	je	ook	je	eigen	waardensysteem	meer	te	doorgronden	en	te	zien	of	het	nu	werkelijk	past	
bij	je	diepste	wensen	en	je	wereldbeeld.	

Doel: 

Ontdekken	wat	we	nu	eigenlijk	het	meest	waarderen	en	het	daarop	afstemmen	van	de	manier	waarop	je	in	
de	wereld	staat.	
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Leeropbrengst :	

Deelnemers	worden	er	zich	meer	bewust	van	of	hun	acties	passen	bij	hun	waardensysteem	en	
wereldbeeld	en	maken	een	beginnen	met	verschuiving	en	transformatie	van	deze	krachten	die	hun	
handelen	vorm	geven.	

Benodigdheden: 

● Papier	of	kladblok	voor	het	maken	van	aantekeningen	

● Handout	met	daarop	een	tabel	voor	het	invullen	van	waardes	en	activiteiten	waarin	ze	betrokken	
zijn.	

Stappen 

1. Vraag	de	deelnemers	wat	ze	willen	en	maak	hiervan	een	lijst	op	de	�lipover.	
De	meeste	mensen	willen	meer	dan	alleen	geld,	eigenlijk	iedereen.	(De	antwoorden	op	deze	vraag	
blijken	voor	alle	leeftijden	wonderbaarlijk	vaak	het	zelfde	te	zijn.)	

2. Groepeer	op	een	nieuwe	�lipover	de	wensen	in	economische	rijkdom	(zaken	met	een	prijskaartje	
zoals	educatie,	huizen,	banen	,surfplanken),	sociale	rijkdom	(vertrouwen	en	relaties	-	zaken	als	
beste	vrienden,	mams	en	paps,	vrede,	surfen,	gezondheid),	milieu	rijkdom	(oceanen,	bergen,	
bomen)	en	spirituele	rijkdom	(mededogen,	liefde,	dienstbaarheid)		

3. De	diverse	vormen	van	rijkdom	weven	zich	samen	tot	een	persoonlijk	algemeen	welbevinden.	Dit	
geeft	een	nieuw	bewustzijn.	

Evaluatie: 

Nabespreken	van	deze	activiteit	kan	het	beste	worden	gedaan	in	kleine	groepjes	en	vervolgens	met	de	hele	
groep	om	de	diverse	ervaringen	te	kunnen	ervaren	en	delen.	

● Jongeren: 	Vraag	de	jongeren	wat	ze	ontdekt	hebben	over	hun	waardes	en	hoe	die	zich	verhouden	
tot	hun	handelen	in	de	wereld.		Hoe	verhoud	zich	dit	tot	de	rest	van	de	gemeenschap?	Tot	de	rest	
van	de	wereld?	Wat	was	het	belangrijkst	in	wat	er	in	deze	activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	ze	
gemist?	

● Facilitators: 	Wat	heb	je	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	
gedaan?	Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zijn	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	
gekomen?	Wat	zou	je	de	volgende	keer	anders	doen?	

 

Bucketlist:  Bron www.confront.nl 

1.		’s	Nachts	zwemmen,	tussen	de	zeevonk	

2.		Alle	hoofdsteden	van	Europa	zien	

3.		Alle	treinstations	van	Nederland	bezoeken	en	
daar	een	fotoboek	van	maken	

4.		Alle	werelddelen	bezoeken	

5.		Auswitch	bezoeken	

6.		Backpacken	met	mijn	kind	

7.		Beter	ademen	

8.		Bevriend	raken	met	een	zwaan	en	zijn	jongen	
op	zien	groeien	

9.		Vijf	keer	bloed	geven	en	zo	een	leven	redden	

10.	Boek	schrijven	

11.	Boswandelingen	voor	kinderen	organiseren	
en	begeleiden	

12.	Broodje	eten	met	de	president	van	Amerika	

13.	Bungee	jumpen	

14.	Zwemmen	met	schildpadden	
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15.	Carnaval	in	Rio	de	Janeiro	

16.	Cd	opnemen	

17.	Cruise	maken	

18.	Dagelijks	mediteren	

19.	De	Chinese	muur	bezoeken	

20.	De	Dalai	Lama	ontmoeten	

21.	De	Elfstedentocht	schaatsen	of	�ietsen	

22.	De	Kilimanjaro	of	andere	berg	beklimmen	

23.	De	koning	en	de	koningin	ontmoeten	

24.	De	marathon	of	halve	marathon	lopen	

25.	De	Niagara	of	andere	watervallen	zien	

26.	De	Noordkaap	zien	

27.	De	oktober	feesten	in	Duitsland	bezoeken	

28.	De	Olympische	Spelen	meemaken	

29.	De	Oostvaarderplassen	bezoeken	

30.	De	piramides	van	Egypte	bezoeken	

31.	De	route	van	de	Sound	of	Music	lopen	in	
Oostenrijk	

32.	De	Tai	Mahal	in	India	bezoeken	

33.	De	tour	de	France	live	zien|	

34.	De	Zuidpool	bezoeken	

35.	Deepak	Chopra	ontmoeten	

36.	Diepzeeduiken	

37.	Door	de	woestijn	reizen	met	een	Landrover	

38.	Drie	keer	per	jaar	op	vakantie	

39.	Een	(navel)piercing	nemen	

40.	Een	andere	taal	leren	spreken	of	schrijven	of	
lezen	

41.	Een	baan	in	de	milieusector	

42.	Een	berg	beklimmen	

43.	Een	boek	schrijven	

44.	Een	cursus	volgen	over	een	onderwerp	dat	ik	
normaal	niet	zou	doen	

45.	Een	cursus	yoga	of	mindfulness	volgen	

46.	Een	diervriendelijke	tuin	creëren	

47.	Een	diploma	halen	

48.	Een	eigen	paard	

49.	Een	eigen	website	bouwen	

50.	Een	�ilm	maken	

51.	Een	�lik�lak	kunnen	maken	

52.	Een	goede	moeder	zijn	

53.	Een	groter	huis	

54.	Een	half	jaar	in	het	buitenland	wonen	

55.	Een	half	jaar	vegetarisch	leven	

56.	Een	houtkachel	in	mijn	huis	

57.	Een	huis	kopen	

58.	Een	keer	gokken	in	Las	Vegas	

59.	Een	keer	modderworstelen	

60.	Een	kinderboek	schrijven	

61.	Een	koe	leren	melken	

62.	Een	lied	componeren	en	samen	met	Ilse	de	
Lange	zingen	

63.	Een	memoryboek	maken	voor	als	ik	er	niet	
meer	ben	

64.	Een	moodboard	maken	

65.	Een	mooi	meditatieplekje	vinden	in	de	
natuur	dicht	bij	huis	

66.	Een	mountainbike	kopen	en	alle	MTB/ATB	
routes	in	Nederland	rijden	

67.	Een	muziekstuk	componeren	

68.	Een	nieuwe	auto	kopen	

69.	Een	onbekende	zomaar	een	compliment	
geven	
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70.	Een	orgaan	doneren	

71.	Een	pleegkind	een	veilig	thuis	bieden	

72.	Een	reis	als	reisbegeleider	begeleiden	

73.	Een	ruimtereis	maken	

74.	Een	rups	in	een	vlinder	zien	veranderen	

75.	Een	salto	kunnen	maken	

76.	Een	schilderij	maken	

77.	Een	spiritueel	bad	in	de	Ganges	nemen	

78.	Een	surprise	party	organiseren	

79.	Een	tattoo	laten	zetten	

80.	Een	tocht	in	een	limousine	

81.	Een	vlot	maken	en	de	rivier	afvaren	in	
Zweden	

82.	Een	week	op	een	onbewoond	eiland	wonen	

83.	Een	werkende	vulkaan	bekijken	

	

84.	Een	zeehondje	uitzetten	

85.	Elke	dag	dankbaar	zijn	voor	wie	ik	ben	en	
wat	er	in	mijn	leven	is	

86.	Elke	dag	een	uur	sporten	

87.	Elke	maand	5	tot	10%	geven	aan	
minderbedeelden	(kan	ook	in	tijd)	

88.	Elke	maand	een	dagje	naar	de	sauna	

89.	Elke	maand	naar	de	schoonheidsspecialiste	

90.	Elke	week	een	boek	lezen	

91.	Film	maken	

92.	Fit	worden/zijn	

93.	Fitnessruimte	in	huis	

94.	Frans	(of	welke	andere	taal	dan	ook	maar)	
leren	

95.	Gezonder	koken	en	eten	

96.	Gitaar,	piano	of	een	ander	instrument	leren	
bespelen	

97.	Gondelvaren	in	Venetië	

98.	Het	bijleggen	met	degenen	met	wie	ik	nog	
wat	heb	goed	te	maken	

99.	Het	standbeeld	van	hatchi	op	Shi	baya	
Station	bezoeken	

100.	Het	verschil	uitmaken	voor	10.000	andere	
mensen	

101.	Huishouden	uitbesteden	

102.	Iedere	maand	een	recept	uit	mijn	kookboek	
maken	

103.	Iets	wezenlijks	voor	iemand	anders	
betekenen	

104.	In	een	iglo	overnachten	

105.	In	een	musical	spelen	

106.	In	het	donker	in	de	zee	zwemmen	

107.	Kameel	rijden	in	de	woestijn	

108.	Kamperen	in	de	vrije	natuur	

109.	Kajakken	op	een	Franse	rivier	

110.	Kite	surfen	

111.	Kleur	en	kledingstijl	advies	

112.	Koken	voor	daklozen	

113.	Lachen	tot	ik	moet	huilen	

114.	Leren	beleggen	van	Warren	Buffet	

115.	Leren	dansen	vanuit	mijn	gevoel	

116.	Leren	foto’s	bewerken	

117.	Leren	fotograferen	

118.	Leren	golfen	

119.	Leren	paardrijden	

120.	Leren	skiën	

121.	Leren	snowboarden	

122.	Leren	stijldansen	of	salsa	dansen	

123.	Liefdevolle	relaties	
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124.	Liever	voor	mezelf	zijn	

125.	Meedoen	aan	een	�lasmob	

126.	Meedoen	met	de	Nieuwjaars	duik	

127.	Meer	groenten	en	fruit	eten	

128.	Meer	met	aandacht	leven	

129.	Meer	naar	mijn	onderbuik	luisteren	

130.	Meer	water	drinken	

131.	Mekka	bezoeken	

132.	Met	de	Siberian	express	

133.	Met	een	huskyslee	een	tocht	maken	

134.	Met	een	luchtballon	varen	

135.	Mezelf	accepteren	

136.	Mezelf	een	make	over	geven	

137.	Mezelf	laten	masseren	

138.	Mijn	duikbrevet	halen	

139.	Mijn	eigen	bedrijf	starten	

140.	Mijn	eigen	doodskist	ontwerpen	

141.	Mijn	eigen	moestuin	

142.	Mijn	favoriete	artiest	live	ontmoeten	

143.	Mijn	geliefden	in	een	gedicht	laten	weten	
dat	ik	van	ze	houd	

144.	Mijn	grootste	idool	ontmoeten	

145.	Mijn	leven	ontdoen	van	ballast	die	ik	toch	
niet	meer	gebruik	

146.	Mijn	levensdoel	ontdekken	

147.	Mijn	rijbewijs	halen	

148.	Mijn	tijger	in	de	ogen	kijken	en	mijn	
angsten	overwinnen	

149.	Minimaal	50	verschillende	landen	in	5	
werelddelen	bezoeken	

150.	Motor	leren	rijden	

151.	Muziekfestival	bezoeken	

152.	Nederland	vanaf	het	water	bekijken	

153.	Nee	leren	zeggen	

154.	Oerol	bezoeken	

155.	Onbeperkt	kleren	kopen	

156.	Onverwachts	iets	voor	iemand	doen	zonder	
dat	hij	of	zij	er	iets	voor	terugverwacht	

157.	Op	safari	gaan	

158.	Op	vakantie	naar….	

159.	Optreden	voor	een	groot	publiek	

160.	Paardrijden	in	Mongolië	

161.	Parachute	springen	

162.	Parasailing	

163.	Pelgrimeren	naar	Santiago	de	Compostella	

164.	Permanente	make	up	

165.	Professionele	fotoshoot	

166.	Raften	

167.	Reisverhalen	schrijven	

168.	Rijk	worden	

169.	Romantisch	eten	aan	het	strand	

170.	Samen	met	een	vriendin	de	100	wensen	
uitvoeren	en	er	een	boek	over	schrijven	

171.	Scuba	diven	in	Australië	

172.	Seminars	geven	

173.	Skiën	

174.	Snellezen	leren	

175.	Snorkelen	in	de	oceaan	

176.	Sparen	voor	iets	dat	belangrijk	voor	me	is	

177.	Sponsor	worden	

178.	Te	voet	door	Afrika	

179.	Training	van	Anthony	Robbins	bijwonen	

180.	Trouwen	
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181.	Twee	keer	per	jaar	met	een	(van	de)	
kind(eren)	op	stap	

182.	Tweede	huis	in	het	buitenland	

183.	Uitstekende	gezondheid	

184.	Van	het	Klimduin	in	Schoorl	naar	beneden	
rollen	

185.	Verliefd	worden	

186.	Vissen	op	de	Noordzee	

187.	Vrachtwagenrijbewijs	halen	

188.	Vrienden	voor	het	leven	vinden	

189.	Vrijwilligerswerk	doen	

190.	Wadlopen	als	het	wad	bevroren	is	

191.	Wadlopen	naar	alle	Waddeneilanden	

192.	Wakker	worden	op	een	onbewoond	eiland	

193.	Wedstrijden	rijden	

194.	Werken	bij	een	internationale	conservatie	
organisatie	

195.	Werken	op	een	boerderij	in	Noorwegen	of	
Louisiana	

196.	Zangles	nemen	

197.	Zeilen	op	zee	

198.	Zingen	in	een	leuk	koor	

199.	Zwemmen	met	dol�ijnen	

200.	Wereldkampioenschappen	van	je	favoriete	
sport	bezoeken	

201.	Workshop	glas	schilderen	

202.	Zeilen	op	de	oceaan	

	

1.3.2		⥀  E��	������	���	��������	

Introductie: 

Wereldbeelden	hebben	altijd	met	elkaar	in	strijd	gelegen.	Op	dit	moment	zijn	er	echter	een	aantal	die	
steeds	meer	met	elkaar	in	con�lict	raken.	

● Zij	die	geloven	in	de	globalisering	van	de	kapitalistische	vrije	markt	en	zij	die	geloven	in	
gemeenschappelijk	georiënteerde	fairtrade	en	lokalisatie.	

● Zij	die	religieus	fundamentalist	zijn	en	zij	die	wetenschapsfundamentalist	zijn.	

● Zij		die	er	van	uit	gaan	dat	de	aarde	en	de	natuur	geëxploiteerd	dient	te	worden	ten	behoeve	van	
de	mensheid	en	hen	die	de	mensheid	zien	in	de	rol	van	beheerder	en	beschermer.	

De	trend	naar	een	groter	mondiaal	bewustzijn	wordt	geëvenaard	door	de	trend	naar	meer	lokaal.	
Baanbrekende	groepen	zijn	in	staat	hun	wereldvisie	aan	te	passen	en	een	betere,	positieve	visie	te	
ontwikkelen	die	beter	bij	de	feitelijke	situatie	past.	Onze	wereldbeelden	kunnen	zich	manifesteren	op	de	
meest	onwaarschijnlijke	manieren	en	in	alles	wat	we	ervaren.	

Doel: 

Door	hun	wereldbeeld	nader	te	onderzoeken	worden	leerlingen	rustig	en	zelfverzekerd	over	wie	ze	zijn	en	
hoe	ze	zichzelf	zien	in	de	wereld.	

Leerresultaten:  

De	leerlingen	worden	zich	meer	bewust	van	zichzelf,	hun	geloofssysteem,	hun	gevoelens	en	de	kwaliteiten	
die	bij	hen	passen.	

Benodigde materialen:  
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Essentiële	oliën,	eierwekker,	twee	sets	kaarten;	een	die	gevoelens	weergeeft,	en	de	ander	met	dieren.	

Stappenplan  

1. Start:	Laat	iedereen	om	te	beginnen	wat	essentiële	olie	op	hun	polsen	smeren.	Vraag	ze	een	vleug	
in	te	ademen	en	dan	rustig	uit	te	ademen.	

2. Aanwezigheid:	Wees	samen	een	poosje	alleen	maar	stil	en	kijk	samen	naar	de	eierwekker.	Laat	ze	
opletten	welke	lichaamsdelen	signalen	beginnen	uit	te	sturen	naar	hun	bewustzijn:	Maag,	hoofd,	
ledematen,	borst,	gezicht,	enz.	Interpreteer	deze	signalen.	Bijv:	waarom	voelen	mijn	benen	zo	
warm?	

3. Gevoelens:	Geef	aan	dat	iedereen	via	de	één-minuut	timer	de	kans	krijgt	om	te	laten	horen	hoe	ze	
zich	voelen.	Laat	nu	één	van	de	gevoelskaarten	zien	en	vraag	de	deelnemers	op	te	schrijven	welke	
kleur	ze	er	bij	voelen.	Laat	de	eierwekker	rond	gaan	waarbij	iedereen	een	minuut	krijgt	te	
vertellen	welke	kleur	ze	voelden	en	waarom.	Herhaal	dit	met	4	andere	kaarten.	Laat	telkens	
tussendoor	opschrijven	welke	kleur	gevoeld	werd.		

4. Dieren:	Laat	elke	deelnemer	een	dierenkaart	trekken	en	kijken	naar	het	dier.	Leg	uit	dat	elk	dier	
ons	op	zijn	eigen	wijze	komt	helpen.	Vraag	ze	te	voelen	welke	kwaliteiten	het	dier	hun	probeert	
mee	te	geven	en	laat	dit	in	steekwoorden	opschrijven.	Laat	de	eierwekker	weer	rond	gaan	en	laat	
ze	de	kwaliteiten	noemen	en	vraag	ze	te	beschrijven	waarom	ze	denken	dat	dit	dier	hen	die	kan	
geven.	

Evaluatie: 

Nabespreken	van	deze	activiteit	kan	het	beste	worden	gedaan	met	de	hele	groep	om	de	diverse	ervaringen	
te	kunnen	ervaren	en	delen.	

● Jongeren: 	Vraag	de	jongeren	wat	ze	gemerkt	hebben	over	de	wereldbeelden	van	zichzelf	en	
anderen.	Hoe	verhoud	zich	dit	tot	de	rest	van	de	gemeenschap?	Tot	de	rest	van	de	wereld?	Wat	
was	het	belangrijkst	in	wat	er	in	deze	activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	ze	gemist?	

Facilitators: 	Wat	heb	je	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zijn	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	gekomen?	Wat	zou		je	u	
de	volgende	keer	anders	doen?	

B������	

https://www.storyboardthat.com/nl/articles/b/ladder-of-gevolgtrekking	

https://www.toolshero.nl/besluitvorming/inferentieladder/	

https://www.youtube.com/watch?v=K9nFhs5W8o8	

https://www.toolshero.nl/verandermanagement/spiral-dynamics-model/	

https://talentstimuleren.nl/?�ile=2340&m=1415891600&action=�ile.download	

https://www.youtube.com/watch?v=Cr8_8UQQpQE	

http://nextstepintegral.org/wp-content/uploads/2011/04/Communicating-Sustainability-Barrett-Brown
.pdf	

https://www.leraar24.nl/acht-typen-intelligenties-van-de-meervoudige-intelligentie-theorie-van-howard
-gardner/	

https://www.leraar24.nl/app/uploads/Concretiseren-van-CL-en-MI.pdf	
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https://www.leraar24.nl/verhoogt-het-inzetten-op-meervoudige-intelligenties-de-leerresultaten/	

http://�iles.webklik.nl/user_�iles/2011_07/290385/17-chakra_meditatie.pdf	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&v=Tma-3C-02Eg	

https://www.jovianarchive.com/Home	

http://www.humandesign.nl/Humandesign/assets/pdf/happinezz.pdf	

https://www.houseofawareness.com/spiritualiteit-wetenschap/wat-is-een-chakra/	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=p106pkp6OhQ	

https://www.youtube.com/watch?v=MrChJPUYyi4	

https://www.youtube.com/watch?v=TEA7MqkvU7w&feature=youtu.be	

http://www.thegreatstory.org/evolutionary-activism.pdf	

https://studybuddhism.com/en/tibetan-buddhism/about-buddhism/buddha-s-basic-message/the-four-n
oble-truths-an-overview	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=EbZXT-eDoS8	

https://www.youtube.com/watch?v=eYDVGWhaqGk	

https://www.toolshero.nl/psychologie/persoonlijk-geluk/ikigai/	

	

K������������	

● Het	ecologische	zelf	
● Het	wakker	worden	van	het	bewustzijn	
● Spirituele	oefeningen	zoals	meditatie,	mindfullness	en	yoga	
● Een	co-creator	van	evolutie	worden	
● Overeenkomsten	van	religies	

R��������	������������	
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1.4	P�����������	��	����������	����������	

I����������	

Door onze relatie met de aarde te helen, helen we onszelf. Oude inheemse stammen toonden eerbied 
voor de dynamische verwevenheid van het leven op onze planeet. Onder andere  door de sterke 
industriële groei van de afgelopen twee eeuwen is de relatie die wij mensen met de planeet aarde 
hebben, verstoord. De rijkere landen in de wereld consumeren veel meer dan de wereld aan kan, en 
we weten dat deze levensstijl de kansen op een welvarende, gezonde toekomst voor alle kinderen in 
de wereld verkleint. Hulpstoffen worden steeds schaarser en de planeet raakt meer en meer vervuild. 
Door vervuiling van de lucht, het water en de aarde raken steeds meer mensen ziek. 

Bewust	zijn	van	onze	levensstijl	en	de	impact	daarvan	op	de	planeet	is	belangrijk.	Een	besef	dat	de	
gezondheid	van	de	aarde	verbonden	is	met	onszelf!	En	vanuit	dit	bewustzijn	keuzes	maken	die	bijdragen	
aan	het	verbeteren	van	de	gezondheid	van	de	aarde,	en	daarmee	onszelf.	

De	moderne	gezondheidssysteem,	gebaseerd	op	synthetische	farmaceutische	geneesmiddelen,	ontkent	
een	levende	relatie	met	de	natuur.	De	technieken	van	de	moderne	geneeskunde	kunnen	nuttig	zijn	in	acute	
en	radicalere	interveniërende	gevallen.	Echter	in	de	wat	meer	complexere	situaties	kunnen	patiënten	
verzeild	raken	in	een	doolhof	van	specialistische	zorg	en	medicatie.	Een	multidisciplinaire	aanpak	en	een	
holistische	visie	op	ziekte	en	gezondheid	kan	dan	belangrijk	zijn	bij	het	herstel.	

Het	herstellen	van	een	respectvolle,	eervolle	relatie	met	de	aarde	nodigt	op	natuurlijke	wijze	ook	uit	om	
opnieuw	contact	te	maken	met	de	genezende	werking	van	de	natuur,	de	wijsheid	van	traditionele	
geneesmethoden,	de	basis	van	gezond	voedsel	en	het	verzamelen	en	gebruiken	van	heilzame	kruiden.	Elk	
mens	is	uniek	en	voor	iedereen	is	het	pad	naar	een	gezondheid	en	welzijn	speci�iek	en	persoonlijk.	Het	kan	
verstandig	zijn	om	zo	veel	mogelijk	opties	in	overweging	te	nemen,	en	persoonlijke	keuzes	te	maken	op	
basis	van	de	inzichten	die	je	op	dat	moment	hebt.	Het	is	beter	om	te	voorkomen	dat	je	ziek	wordt.	Door	
een	gezonde	leefstijl	en	gezonde	leefomgeving	kun	je	daar	zelf	veel	aan	doen!	

W�����	

Om	te	zorgen	voor	een		goede	welzijn	en	gezondheid	voor	individuen,	gemeenschappen,	ecosystemen,	bio	
regio’s,	de	planeet	aarde	en	het	hele	universum.	

H��	

● Door	op	passende	wijze	de	gezondheid	van	individuen,	gemeenschappen,	ecosystemen,	bio	regio’s	
en	de	planetaire	gezondheid	te	verbeteren.	

V����������	������	

● Stimuleert	u	een	ontwerpaanpak,	gericht	op	het	optimaliseren	van	de	gezondheid	van	het	hele	
systeem	in	plaats	van	het	maximaliseren	van	de	output	of	het	succes	van	individuele	onderdelen?	

● Draagt	uw	jongerenproject	bij	tot	een	afname	van	ongelijkheid	en	een	gevoel	van	verbondenheid	
door	de	opzet,	de	structuur	en	de	procesbegeleiding	tijdens	de	uitvoering	van	uw	
jongerenproject?	

● Bevordert	het	jongerenproject,	zowel	door	de	inhoud	alsook	de	wijze	waarop	het	project	wordt	
uitgevoerd,	een	gezonde	levensstijl	voor	jongeren?	

● Verbetert	u	met	uw	project	op	een	op	passende	wijze	de	gezondheid	van	individuen,	
gemeenschappen,	ecosystemen,	bio	regio’s	en	de	planetaire	gezondheid?	
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● Heeft	u		aandacht	besteed	aan	het	creëren	van	een	veerkrachtig	project	wat	in	staat	is	tot	
persistentie,	aanpassing	en	transformatie,	wanneer	dat	nodig	is?	

W��	

T����������	�����	

⥀  G���������	��	�������	(���	3)	

Een	gezonde	leefomgeving	kan	de	gezondheid	van	de	mensen	die	er	wonen	enorm	beın̈vloeden.	De	
primaire	focus	voor	een	gezonde	leefomgeving	ligt	op	de	kwaliteit	van	de	natuurlijke	omgeving	-	lucht,	
water,	land,	voedsel,	onderdak	en	onze	emotionele	toestanden.	Vanwege	de	dichtheid	van	de	bebouwde	
omgeving	en	de	concentratie	van	mensen	in	stedelijke	omgevingen	is	het	van	groot	belang	om	deze	
belangrijke	aspecten	van	gezondheid	niet	uit	het	oog	te	verliezen.	Voor	elkaar	zorgen	is	het	beste	medicijn.	
Buurtparticipatie	kan	een	wezenlijk	verschil	maken.	Stedelijke	gebieden	zijn	gevoelig	voor	een	hoge	mate	
van	vervuiling	door	verkeer,	industrie,	lawaai	en	afval.	Het	is	belangrijk	om	manieren	te	vinden	om	het	
effect	daarvan	op	onze	gezondheid	te	verminderen.	

⥀   S������	�������������������������	���	����������	(���	3	��	SDG	16)	

"	We leven in één wereld, niet twee. Niemand in deze wereld kan zich comfortabel of veilig voelen, terwijl 
zovelen lijden en beroofd zijn "	 	

-	Ko�i	Annan,	voormalig	Secretaris-Generaal	van	de	Verenigde	Naties	

In	de	sociale	dimensie	van	het	curriculum	leren	we	hoe	patronen	van	onderdrukking	zich	manifesteren	in	
de	samenleving	en	onze	sociale	identiteit	beın̈vloeden.	Deze	patronen	van	onderdrukking	kunnen	een	
schadelijk	effect	hebben	op	zowel	de	individuele	als	de	collectieve	gezondheid	van	een	groep.	Een	
verschuiving	en	diepere	bewustzijn	over	ons	beeld	van	de	wereld	kan	ons	de	gereedschappen	geven	die	
we	nodig	hebben	om	ons	te	bevrijden	van	dat	systeem	door	systeemdenken	te	gebruiken	om	nieuwe	
verhalen	en	normen	te	creëren.	Bevrijding	hier	is	bedoeld	als	"kritische	transformatie"	zoals	beschreven	in	
het	werk	van	Paolo	Freire.		

⥀  G���������	��	��������	(SDG	3	��	SDG	15)	

"Over het algemeen zijn de debatten over wereldwijde gezondheid en duurzaamheid gebaseerd op 
gefragmenteerde wereldbeelden die het moeilijk maken om de problemen holistisch te begrijpen." 

	-	Elisabet	Sahtouris	

Een	gezonde	planeet	met	gezonde	levens-systemen	is	noodzakelijk	voor	een	goede	gezondheid	van	
mensen.	De	planeet	is	echter	niet	zo	gezond	en	overal	ter	wereld	kampen	mensen	met	
gezondheidsproblemen.	De	huidige	gezondheidsproblemen	verschillen	over	de	hele	wereld.	In	Afrika	
bijvoorbeeld	zijn	de	belangrijkste	problemen	het	behandelen	van	aids,	malaria,	tuberculose	en	de	gevolgen	
van	armoede,	ondervoeding,	onrein	water	en	vergiftiging	door	het	onbeschermde	sproeien	van	pesticiden.	
In	Europa	en	Noord-Amerika	omvatten	belangrijke	gezondheidsproblemen	levensstijl	ziekten	zoals	
hartziekten,	obesitas,	depressie,	stress,	vervuiling,	resistente	bacteriën	en	besmetting	van	in	massa	
geproduceerd	voedsel	(Salmonella,	Listeria,	E.	Coli,	enz.).	Een	integrale	benadering	van	geneeskunde	is	
noodzakelijk	-	waarbij	alle	verschillende	mondiale	medische	systemen	worden	gebruikt	die	belangrijke	
technieken	voor	genezing	bieden.	Niet-westerse	medische	systemen	zijn	meer	holistisch	en	de	moeite	
waard	om	waar	mogelijk,	te	integreren	in	de	westerse	geneeskunde.	

⥀   W����������	����������	(SDG	3	��	SDG	15)	

Wereldwijde	gezondheid	verwijst	naar	de	gezondheidstoestand	van	de	hele	planeet.	Een	holistisch	
concept	van	wereldwijde	gezondheid	en	gezonde	levens	systemen	moet	de	aarde	noodzakelijkerwijs	als	
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één	onverdeeld	geheel	beschouwen.	Elk	deel	van	het	geheel	moet	gezond	zijn.	Gezonde	levens	systemen	
van	planeet	Aarde	bestaan			uit	meerdere	samenwerkende	en	concurrerende	levens	systemen.	Het	
planetaire	systeem	is	uit	balans.	Het	is	ziek.	Al	Gore	presenteert	overtuigend	bewijs	in	zijn	documentaire	
"An	Inconvenient	Truth".	Het	is	belangrijk	om	alle	delen	van	het	planetaire	levenssysteem	te	laten	genezen.	
Neem	het	voorbeeld	van	het	lichaam.	Als	de	schildklier	niet	goed	functioneert,	kan	dat	het	hele	lichaam	
ziek	maken.	Voor	een	gezond	lichaam	hebben	we	gezond	werkende	organen	nodig,	omdat	alle	onderdelen	
van	het	lichaam	deel	uitmaken	van	hetzelfde	holon.	Voor	een	gezonde	wereld	is	het	nodig	dat	alle	delen	in	
de	wereld	gezond	zijn.	

⥀  H����	��	��������	(SDG	3)	

"Humor	is	een	van	de	belangrijkste	instrumenten	in	sociale	omgang.	Er	zijn	geen	gebieden	van	menselijk	
streven	die	niet	worden	verbeterd	met	gezond	gebruik	van	humor.	Er	wordt	vaak	gezegd	dat	'lachen	het	
beste	medicijn	is'.	Ik	zou	verder	willen	voorstellen	dat	humor	ook	een	krachtig	medicijn	is	voor	een	
gezonde	gemeenschap.	"	

-	Patch	Adams	

De	lachbeweging	heeft	zich	de	afgelopen	tien	jaar	over	de	westerse	wereld	verspreid.	Eenvoudig	lachen	is	
gezond	gebleken.	In	ziekenhuizen	ontlasten	clowns	nu	patiënten	van	jong	en	oud.	De	'dorpsclown'	is	in	alle	
culturen	bekend	en	de	'hofnar'	speelde	een	belangrijke	rol,	zoals	de	jongen	in	het	verhaal	van	Hans	
Christian	Andersen	die	schreeuwde	over	het	gebrek	aan	kleding	van	de	keizer.	

"De	nobele	kunst	van	het	gezichtsverlies	kan	op	een	dag	de	mensheid	redden."	-	Piet	Hein	

⥀  E��	�������	���������	(SDG	3)	

In	het	voortdurende	proces	van	verandering	is	gezondheid	geen	statische	toestand.	Er	zijn	veel	dingen	die	
je	kunt	doen	om	je	huidige	gezondheidstoestand	te	verbeteren.	Om	positieve	verandering	teweeg	te	
brengen,	is	het	belangrijk	om	de	kleine,	beheersbare	vervolgstappen	te	identi�iceren	die	realistisch	zijn	om	
je	gezondheid	te	verbeteren;	of	het	nu	gaat	om	een			verandering	in	het	dieet,	activiteitenniveaus	of	
relatiepatronen.	De	volgende	stap	is	om	je	aan	die	verandering	te	committeren.	Communautaire	steun	is	
hiervoor	essentieel	-	de	sociale	steun	om	de	verandering	te	ondersteunen.	Vijf	gebieden	waar	je	naar	kunt	
kijken	zijn:	

o    Verbinden	met	Spirit:	

o    Eten:	

o    Werk:	

o    Vrije	tijd:	

o    Betrokkenheid	in	de	gemeente	waar	je	woont	

L���������	

De jongeren 

● kunnen	de	relatie	tussen	gezonde	gemeenschapsculturen	en	gezonde	individuen	analyseren.	
● eren	manieren	te	vinden	om	het	zelf	te	bevrijden	van	onderdrukkende	patronen	die	een	negatief	

effect	op	de	gezondheid	hebben	
● krijgen	inzicht	in	mondiale	gezondheidsproblemen	in	verschillende	bevolkingsgroepen	
● doen	kennis	op	van	de	vele	manieren	waarop	gezondheid	kan	worden	verbeterd	door	middel	van	

een	integrale	benadering	
● beschouwen	de	mens	als	een	holistisch	wezen	-	een	vereniging	van	geest,	lichaam	en	geest	
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● begrijpen	dat	genezing	van	de	aarde	een	voorwaarde	is	voor	onze	eigen	gezondheid	en	kunnen	
ernaar	handelen	

● erkennen	dat	ieder	mens	uniek	is,	en	voor	iedereen	is	de	weg	naar	welzijn	en	gezondheid	
speci�iek	en	persoonlijk	

● beoefenen	preventie	als	de	beste	methode	om	de	gezondheid	te	behouden	en	te	herstellen	

A�����������	

● ⥀   De	natuur	en	jezelf	genezen	
● ⥀   Gezondheidsrisico's	in	onze	cultuur	en	omgeving	
● ⥀   Lichaamsbewustzijn	meditaties	door	middel	van	games	
● ⥀  Helende	technieken	zoals:	chi	gong,	polariteittherapie,	acupressuur,	rebirthing,	ademwerk,	het	

vrijgeven	van	stress	door	prana,	etc.	
● ⥀  Start	een	massagecirkel	
● ⥀  Maak	en	proef	kruidentheeën	
● ⥀  Bereid	tincturen	en	zalven	
● ⥀   Elke	deelnemer	leidt	een	reeks	aërobe	oefeningen	
● ⥀  Speel	frisbee	en	volleybal	met	anderen.	Probeer	de	regels	opnieuw	te	de�iniëren	
● ⥀   Ontwerp	een	gezondheidskliniek	
● ⥀  Ontwerp	en	leg	een	medicinale	kruidentuin	aan,	na	enig	onderzoek	

1.4.1		⥀  D�	N�����	��	������	�������.	

Introductie: 

Het	herstellen	van	een	respectvolle,	eervolle	relatie	met	de	aarde	nodigt	op	natuurlijke	wijze	uit	om	
opnieuw	contact	te	maken	met	de	wijsheid	van	traditionele	geneesmethoden.	Met	als	basis	het	eten	van	
gezond	voedsel	dat	om	ons	heen	groeit	en	het	verzamelen	van	de	kruiden	die	op	onze	wandelingen	naar	
ons	glimlachen,	behouden	we	gezonde	lichamen	door	de	levenskrachten	van	onze	leefplek	in	ons	op	te	
nemen.	

Doel:  

Begrijpen	dat	genezing	van	de	aarde	een	voorwaarde	is	om	onszelf	te	genezen	en	daar	naar	te	handelen.	

Leerresultaten:  

Kennis	over	een	aantal	natuurlijke	remedies	verzameld	uit	of	gecultiveerd	in	de	natuur.	

	

Benodigde materialen:  

Papieren	zakken,	snijgereedschap,	een	natuurlijk	ruig	gebied	waar	planten	kunnen	worden	verzameld.	

Stappen: 

1. Ga	onder	begeleiding	van	een	bioloog	of	een	kruidenkenner	de	natuur	in	om	minimaal	een	tiental	
planten	te	identi�iceren	die	a�komstig	zijn	uit	de	regio	van	de	school.	

2. Analyseer	waar	ze	groeien,	de	gezondheid	van	het	ecosysteem	waar	je	ze	gevonden	hebt	en	de	
opties	voor	het	herstellen	van	ecologische	schade,	als	je	die	hebt	aangetroffen	

3. Bespreek	een	plan	voor	het	herstel	van	de	plek	tijdens	het	ecologische	deel	van	de	training.	

4. Zoek	planten	die	ons	kunnen	schaden	of	ons	kunnen	helpen	genezen	en	de	manier	waarop	de	
lokale	bevolking	ze	gebruikt.	

5. Breng	ze	mee	naar	school	en	leer	ze	te	drogen	en	maak	er	theeën	en	tincturen	van.	
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6. Een	uitbreiding	van	deze	oefening	kan	kijken	naar	de	rol	van	krachtobjecten	en	krachtplaatsen,	
zoals	grotten,	stromende	beken,	rivieren	en	heuvels,	en	hoe	de	lokale	bewoners	deze	krachten	van	
de	natuur	gebruiken	voor	hun	gezondheid.	

Evaluatie: 

Richt	je	in	eerste	instantie	op	het	identi�iceren	van	de	wijze	waarop	de	omgeving	en	het	ecosysteem	
beschadigd	zijn	door	menselijke	aanwezigheid,	bespreek	vervolgens	de	verschillende	kwalen	die	
verholpen	kunnen	worden	door	middel	van	natuurlijke	medicijnen.	Ga	nu	niet	in	op	echte	ziektegevallen	
en	genezingen	maar	bespreek	alleen	de	algemene	informatie.	Bespreek	ook	wat	het	belang	is		van	
krachtplekken	in	de	genezing	van	de	aarde?	

	

•	Jongeren:	Vraag	de	jongeren	wat	ze	hebben	geleerd	over	het	ecosysteem	in	kwestie.	Hoe	correleert	de	
gezondheid	van	de	omgeving	en	die	van	hen	zelf?	Wat	ontdekten	ze	over	gezondheid	en	genezing?	Hoe	
verhoudt	zich	dit	tot	hoe	zij	de	gezondheid	van	de	aarde	zien?	Van	hun	lichamen?	Hun	gedachten?	Welke	
andere	stoffen	en	objecten	kennen	ze	die	het	milieu-	en	de	persoonlijke	gezondheid	kunnen	bevorderen?	
Wat	was	het	belangrijkste	in	wat	tijdens	deze	activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	ze	gemist?	

•	Facilitators:	Wat	heb	je	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zijn	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	gekomen?	Wat	zou	u	de	
volgende	keer	anders	doen?	

1.4.2		⥀   G����������������'�	��	����	�������	��	��������	

Introductie:  

De	uit	de	hand	gelopen	over-consumptie	heeft	niet	alleen	gefaald	in	te	voldoen	aan	onze	fundamentele	
menselijke	behoeften,	maar	heeft	ook	geleid	tot	de	vergiftiging	van	ons	milieu	door	het	vrijkomen	van	
duizenden	niet-natuurlijke	verontreinigende	chemische	stoffen	uit	ons	afval.	Vele	van	deze	stoffen	dringen	
de	de	menselijke	bloedbaan	binnen	met	biologische	en	neurologische	effecten	die	nog	steeds	niet	allemaal	
worden	doorgrond.	Er	is	een	wereldwijde	epidemie	van	dieetgerelateerde	zwaarlijvigheid	en	
niet-overdraagbare	ziekten	aan	de	gang,	doordat	mensen	in	de	stad	steeds	meer	voedsel	gebruiken	die	een	
hogere	energie	maar	een	lagere	diversiteit	aan	groenten	en	fruit	bevatten	dan	het	voedsel	wat	voorheen	
gegeten	werd.	Stress,	steeds	vaker	voorkomende	kanker	en	een	bijna	epidemische	omvang	van	psychische	
aandoeningen	creëren	problemen,	die	het	meest	merkbaar	zijn	in	ontwikkelde	landen	waar	de	term	
'af�luenza'	is	bedacht	om	de	gevaren	te	beschrijven	van	het	najagen	van	materiële	bezittingen	en	status	als	
toegangsmiddel	tot	geluk.	

Doel:  

Het	ontdekken	van	de	effecten	van	over-consumptie	en	de	overvloed	op	de	aarde	en	ons	leven.	

Leerresultaten:  

Deelnemers	leren	hoe	ze	met	zel�beheersing	hun	consumptie	gewoontes	kunnen	matigen	en	zich	bewust	
worden	van	wat	ze	kopen	en	gebruiken.	

Benodigdheden:  

Kladblok	

Stappen: 

1. Houd	een	week	lang	een	dagelijks	logboek	bij	van	wat	je	koopt,	gebruikt	of	consumeert.	Bespreek	
na	een	vooraf	bepaalde	tijd	in	een	groep	de	resultaten	van	je	logboek.	Identi�iceer	dingen	die	je	
hebt	gekocht,	gebruikt	of	verbruikt,	omdat	je	ze	nodig	hebt	voor	je	gezondheid	en	daarnaast	de	
zaken	die	je	simpelweg	kocht	als	impulsieve	aankoop	of	als	gevolg	van	een	tijdelijk	gebrek	aan	
bewustzijn.	
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2. Analyseer	wat	je	in	de	prullen	gegooid	heb.	

3. Keer	aan	het	eind	van	de	week	de	prullenbak	op	een	parkeerplaats	en	scheid	elk	artikel.	

4. Bespreek	waar	elk	van	deze	artikelen	vandaan	komt	en	waar	het	naartoe	gaat.	Komen	er	
schadelijke	chemicaliën	vrij?	In	het	ecosysteem?	In	je	lichaam?	Wat	zijn	de	implicaties	hiervan?	

Evaluatie: 

Nabespreking	van	deze	activiteit	kan	het	beste	met	de	hele	groep	gezamenlijk	worden	gedaan	zodat	
iedereen	deel	kan	nemen	aan	de	dialoog	over	afval,	vervuiling	en	de	levenscyclus	van	producten.		

• Jongeren: 	Vraag	wat	ze	ontdekten	over	wat	doorgaans	"vuilnis"	wordt	genoemd.	Hoe	verhoudt	zich	dit	
tot	de	rest	van	de	gemeenschap?	Tot	de	rest	van	de	wereld?	Wat	was	het	belangrijkst	in	wat	er	in	deze	
activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	ze	gemist?	

• Facilitators: 	Wat	heb	je	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zijn	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	gekomen?	Wat	zou	je	
de	volgende	keer	anders	doen?	

B������	
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https://www.pbl.nl/sites/default/�iles/cms/publicaties/Voedsel-biodiversiteit-klimaatvera
ndering_500414004.pdf	

http://edepot.wur.nl/446629	

https://www.strawberry�ields.nu/project/voedsel/index.php	

https://www.milieucentraal.nl/media/4356/onderzoeksrapport-25-35-jarigen-en-duurzaa
mheid-milieu-centraal-2018.pdf	

https://www.gezondin.nu/?�ile=937&m=1526745445&action=�ile.download	

K������������	

● Gezondheid	en	cultuur	
● Elementen	van	een	gezond	leven	
● Wereldwijde	gezondheid	
● Integrale	gezondheid	

R��������	������������	
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1.5	S������	���������	

I����������	

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de groei van de mondiale economie in een ongekende 
stroomversnelling. Deze groei kent echter ook een schaduwzijde, weten we inmiddels, want de 
economische groei ging gepaard met enorme ecologische kosten. Kosten waarvoor de komende 
generaties opdraaien. Twee derde van de Nederlanders tussen de achttien en 25 jaar ziet 
klimaatverandering als een bedreiging voor de samenleving, bleek in 2016 uit onderzoek van 
verzekeraar Achmea. De kinderen die nu opgroeien zijn zich bewust van de donkere wolk die boven 
hun toekomst hangt.  

Dit	thema	gaat	over	hoe	energieke	jongeren	meedenken	aan	oplossingen	voor	milieuproblemen,	actie	
ondernemen	en	een	verschil	maken	in	veel	kritieke	problemen	van	de	planeet.	Deze	bezorgde	jongeren	
vestigen	steeds	vaker	hun	hoop	op	collectieve	oplossingen.	Veel	jongeren	zijn	van	mening	dat	het	technisch	
en	economisch	niet	moeilijk	is	om	de	samenleving	te	verduurzamen;	maar	dat	het	het	een	kwestie	is	van	
politieke	wil.	Jongeren	mogen	dan	nog	geen	stemrecht	hebben,	hun	stem	laten	ze	luid	en	duidelijk	horen!	
Dit	doen	ze	onder	andere	binnen	diverse	jongerenorganisaties	gericht	op	milieu-	en	sociale	transformatie.	
En	door	individuele	acties.	Zoals	bijvoorbeeld	de	vijftienjarige	Greta	uit	Zweden	die	tijden	de	klimaattop	in	
Polen	wereldleiders	aansprak	meer	te	gaan	doen	en	weken	niet	naar	school	ging	om	te	demonstreren	voor	
het	vergroten	van	bewustzijn	rond	klimaatproblemen. 

Ook	Obama	benadrukte	bij	de	presentatie	van	een	nieuw	beleidsplan	tegen	de	opwarming	van	de	aarde:	
"Wij zijn de eerste generatie die de impact van klimaatverandering voelt. Wij zijn de laatste generatie die er 
iets aan kan doen. Wij hebben slechts een thuis. Wij hebben slechts een planeet. Er is geen plan B. Er is ook 
zoiets als te laat zijn als het gaat over klimaatverandering." 	

Jongeren	in	het	onderwijs	worden	steeds	vaker	betrokken	in	het	bedrijfsleven	en	de	overheid	om	mee	te	
denken	aan	oplossingen	voor	milieuproblemen.	Hun	jeugdige	fantasie	kan	daar	een	verschil	in	maken.	
Zoals	Einstein	zei:	“De	denkwijze	die	het	probleem	heeft	veroorzaakt,	gaat	ons	niet	helpen	om	het	
probleem	op	te	lossen.”	Dit	thema		gaat	in	hoe	je	kunt	komen	tot	een	gedeelde	visie	in	een	project	en	hoe	je	
vreedzaam	en	in	harmonie	met	elkaar	samen	kunt	werken	in	een	project.	

W�����	

Om	de	bezorgdheid	van	jongeren	en	tevens	hun	‘open	mind	’	te	betrekken	bij	het	oplossen	van	milieu	
vraagstukken	die	spelen	in	hun	eigen	gemeente	en	bij	regionale	bedrijven.	

“ As socially engaged spiritual activists, we do not live by our proofs; we prove by our living.” 
-	Will	Keepin	

H��	

● Door	jongeren	sociale	activiteiten	aan	te	laten	gaan	waarin	ze	talenten	kunnen	ontwikkelen	en	
zich	in	kunnen	gaan	zetten	voor	duurzame	innovaties	in	hun	regio	ter	verbetering	van	hun	eigen	
leefomgeving		en	om	daarmee	te	werken	aan	een	betere	wereld.	

● Door	jongeren	geluk	te	laten	ervaren	in	het	hebben	van	een	hechte	band	met	familie,	vrienden	en	
hun	omgeving.	

V����������	������	

● Hoe	kunnen	de	tien	essentiële	ingrediënten	for	engaged	spiritualiteit,	geschreven	door	Shirley	
Strong,	jongeren	meehelpen	in	ontwerpprocessen?	

● Heeft	u	overwogen	om	het	'U-proces'	van	Otto	Scharmer	of	een	'Dragon	Dreaming	Proces'	te	
gebruiken	om	toegang	te	krijgen	tot	innerlijk	weten	en	de	groepscapaciteit	voor	sociale	innovatie	
te	versterken?	
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● Heeft	u	als	onderdeel	van	het	proces	van	het	maken	van	een	visie	voor	een	gezamenlijk	project	of	
ontwerp	nagedacht	om	een			toekomstvisie	en	backcasting-oefening	uit	te	voeren,	zodat	er	een	
gedeelde	visie	kan	worden	ontwikkeld?	

● Heeft	u	de	verschillende	versies	van	'stappen	in	een	visievormingsproces'	bekeken	en	nagedacht	
welke	versie	en	de	bijbehorende	stappen	u	in	het	project	of	ontwerp	kan	betrekken?	

● Heeft	u	uw	visie	en	algehele	voorstel	getoetst	aan	de	'ontwerpcriteria	voor	een	succesvolle	visie'?	

● Gebruikt	u	'visie	van	een	duurzame	samenleving'	van	Donella	Meadows	als	een	soort	checklist	
voor	het	project	of	ontwerp?	

● Heeft	u	overwogen	de	activiteiten	van	het	project	te	koppelen	aan	de	17	SDG's	om	duidelijk	te	
krijgen	welke	doelen	er	direct	en	indirect	worden	aangepakt	door	middel	van	het	project?	

● Heeft	u	nagedacht	hoe	jongeren	de	uitwerking	van	hun	project	of	ontwerp	kunnen	toetsen	in	
welke	mate	het	project	of	het	ontwerp	een	positieve	bijdrage	levert	aan	het	behalen	van	de	17	
duurzame	doelen?	

W��	

T����������	�����	

⥀  J�������	��	������������	(SDG	12)	

Diverse	organisaties	hebben	onderzoek	verricht	naar	jongeren	en	duurzaamheid.	We	hebben	een	paar	
onderzoeken	eruit	gelicht	en	kort	samengevat.	

Groen en eerlijk kopen: 	Uit	recent	onderzoek	door	Rank	a	Brand	onder	jongeren	tussen	de	18	en	25	jaar	
blijkt	dat	56	procent	van	de	jongeren	het	belangrijk	vindt	om	meer	groene	en	eerlijke	producten	te	kopen,	
maar	ze	weten	niet	waar	ze	op	moeten	letten.	

Jongeren en natuur :	Het	CAWI	onderzoek	uitgevoerd	door	van	De	Vos	&	Jansen	geeft	inzichten	in	de	
attitude	van	jongeren	ten	aanzien	van	de	natuur.	Kernpunten	uit	de	samenvatting	van	dit	onderzoek	zijn: 	4

● Jongeren	zijn	bewust	bezig	met	het	milieu	en	de	natuur	en	ze	maken	zich	wat	betreft	het	behoud	
van	de	natuur	ook	zorgen	om	de	toekomst.	Voor	veel	jongeren	zijn	kerncentrales	bijvoorbeeld	
geen	optie	en	kiezen	zij	enkel	voor	schone	energie.	

● Bijna	de	helft	van	de	jongeren	is	bereid	zich	persoonlijk	in	te	zetten	voor	een	betere	leefomgeving.	
Voorbeelden	hiervan	zijn	het	netjes	deponeren	van	afval	in	de	prullenbak	en	zuinig	omgaan	met	
energie	en	water.		

● De	meeste	jongeren	vinden	dat	Nederland	op	de	goede	weg	is	met	een	duurzaam	beleid,	maar	het	
kan	en	moet	altijd	nog	veel	beter..	

● Over	het	algemeen	houden	vrouwen	zich	meer	bezig	met	de	natuur	dan	mannen	en	staan	zij	ook	
positiever	tegenover	ontwikkelingen	in	duurzaamheid.	

Jongeren en duurzaamheid :	Kernpunten	uit	de	samenvatting	van	het	onderzoek	gedaan	door	
Motivaction	International	B.V.	in	opdracht	van	Milieu	Centraal	heeft	naar	het	thema	duurzaamheid	onder	
Nederlanders	in	de	leeftijd	van	25	tot	35	jaar.	 	5

● Algemene houding :	In	vergelijking	met	de	rest	van	de	Nederlandse	bevolking	scoren	25-	tot	
35-jarigen	hoog	op	‘early	adoption’	en	‘FOMO’,	de	fear	of	missing	out.	

● Duurzaamheid in het algemeen :	Circa	de	helft	(53%)	van	de	25-	tot	35-jarigen	geeft	aan	dat	zij	
het	belangrijk	vinden	om	duurzame	keuzes	te	maken	in	hun	dagelijks	leven.	2%	beschouwt	
zichzelf	als	voorloper	op	het	gebied	van	duurzaamheid	en	een	vijfde	(19%)	vindt	dat	zij	de	

4	Bron:	http://assets.wnf.nl/downloads/wnf_jongeren_onderzoek_2010.pdf	
5Bron:https://www.milieucentraal.nl/media/4356/onderzoeksrapport-25-35-jarigen-en-duurzaamheid-
milieu-centraal-2018.pdf	
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trend(s)	redelijk	snel	volgen.•	De	grootste	groep,	bijna	de	helft	(48%)	van	de	25-	tot	35-jarigen,	
volgt	trend(s)	op	het	gebied	van	duurzaamheid	als	deze	normaal	zijn	geworden.	

● Terminologie :	gangbare	termen	als	‘duurzaam’	en	‘milieuvriendelijk’	bij	25-	tot	35-jarigen	meest	
gebruikt	en	meest	aansprekend.	

⥀  G��������	Z	��	�������	���������	(SDG	16)	

Op	dit	moment	kunnen	we	4	generaties	van	elkaar	onderscheiden	in	de	samenleving,	met	ieder	zijn	eigen	
speci�ieke	kenmerken:	

● Generatie	BabyBoom	(1945	–	1960)	
● Generatie	X	(1961	–	1980)	
● Generatie	Y	–	(	MIllennials	)	(1981	–	1995)	
● Generatie	Z	(1995	–	nu)	

Jongeren	in	het	voortgezet	onderwijs,	jonger	dan	25	jaar	(in	2019),	vallen	dus	onder	generatie	Z.	Enkele	
kenmerken	die	genoemd	worden	in	diverse	bronnen	over	deze	generatie:	

● Ze	zijn	'globaal'	georiënteerd:	ze	gaan	meer	om	met	leeftijdsgenoten	aan	de	andere	kant	van	de	
wereld,	en	richten	zich	minder	op	ouderen	uit	hun	eigen	omgeving.	

● Het	is	de	eerste	generatie	waarin	het	internet	vanaf	de	geboorte	in	hun	leven	is.		
● Ze	zijn	zeer	vertrouwd	met	smartphones	en	zijn	de	eerste	ware	digital	natives.		
● Ze	zijn	opgegroeid	in	een	onzekere	wereld	waar	grote	gebeurtenissen	als	9/11	de	sfeer	in	de	

buitenwereld	bepaalden,	en	de	economische	crisis	en	haar	nasleep	de	sfeer	thuis	beın̈vloeden.	
● Ze	kiezen	voor	stabiliteit.		
● Deze	nadruk	op	veiligheid	is	ook	te	vinden	in	hun	opvoeding.	Als	ouders	willen	zij	hun	kroost	het	

gevoel	van	veiligheid	geven	dat	zij	zelf	misten.	Deze	focus	is	doorgesijpeld	in	de	doelen	die	
Generation	Z	zichzelf	stelt.	Ze	willen	een	stabiel	inkomen,	sparen	en	zekerheid.	

● Ongeveer	de	helft	van	Generatie	Z	vindt		het	belangrijk	om	later	bij	een	bedrijf	te	werken	dat	
innovatief	is	én	een	steentje	bijdraagt	aan	een	betere	wereld.	

● En	53%	wil	graag	een	baan	waarmee	zij	iets	voor	de	wereld	kunnen	betekenen.	
● 55%	van	generatie	Z	heeft	als	goal	om	een	maatschappelijke	bijdrage	te	leveren.	

Bekijk	ook	eens	dit	�ilmpje	over	generatie	Z:	

https://www.youtube.com/watch?v=abxMT7HJIT8	

⥀  T����	D���������	��	T��	G����	T������	J�����	M���	(SDG	13	��	SDG	17)	

In	haar	voorgestelde	Three	Dimensions	of	The	Great	Turning	laat	Joanna	Macy	zien	wat	activisten	moeten	
doen	om	de	mensen	op	aarde	een	nieuw	wereldbeeld	te	laten	ervaren.	
http://www.ecoliteracy.org/essays/great-turning	

⥀   W���	K�����’�	����������	��	�������	���	��������	��	‘�������	������������’	(SDG	13	��	SDG	17)	

De	12	richtlijnen	voor	betrokken	spiritualiteit	staan	beschrevenen	in	Timeline	
(www.globalcommunity.org)		en	zijn	geschreven	door	Will	Keepin	die	president	is	van	het	Satyana	
Institute	in	Boulder,	Colorado.	Het	is	naar	Will	Keepin	zijn	opvatting	een	voorlopig	geheel	van	'principes	
van	spiritueel	leiderschap'.	Het	zijn	geen	de�initieve	of	gezaghebbende	...maar	eerder	het	begin	van	een	
collectief	onderzoek	naar	hoe	we	spirituele	leringen	kunnen	toepassen	in	sociale	veranderingswerk.	Je	
kunt	het	document	met	de	twaalf	richtlijnen	vinden	op	internet	met	de	zoekterm:	The	Twelve	Principles	of	
Spiritual	Leadership	-	OSS.Net.	 

⥀  S������	S�����:	����	��������̈����	����	���������	��������������	

1. EEN VISIE DIE INSPIREERT. Creëer een verlangen om een   deel te zijn van iets dat je toestaat om 
verbinding te maken met je Hogere Zelf. Voorbeelden: Wereldvrede, het einde van de honger. 
Persoonlijk voorbeeld: Geliefde community bouwen. 
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2. EEN PAKKENDE ERVARING (PERSOONLIJK VERHAAL) DIE MOTIVEERT. Laat je persoonlijke verhaal 
een passie genereren die doel en richting biedt voor je leven. Voorbeelden: Freedom Riders, 
Movement Activists, Peace Corps Volunteers Persoonlijk voorbeeld: Mijn verhaal (op 17) naar de 
Mars in Washington en de toespraak "I Have a Dream" van Martin Luther King. 

3. EEN SPIRITUELE PRAKTIJK DIE  KOESTERT. Ontwikkel een opmerkzaamheid die je soms in een 
veranderde staat plaatst (zonder drugs te gebruiken), en een manier is om je leven te focussen en om 
een diepe verbinding met het Universele te maken. Maak er regelmatig tijd voor (3-5 x per week), op 
een specifieke tijd, plaats en op een bepaalde manier.Voorbeeld: gebed, yoga, bemiddeling, hardlopen, 
fietsen, wandelen, wandelen, tijd doorbrengen in de natuur, 12 stappenprogramma's, een instrument 
bespelen. Persoonlijk voorbeeld: Mijn vader knielde in gebed bij zijn bed op 90-jarige leeftijd en deed 
dit bijna vijftig jaar.  

4. EEN SPIRITUELE GEMEENSCHAP DIE BOEIT. Ontwikkel een relatie met een gemeenschap van 
gelijkgestemde mensen die ondersteuning en troost bieden door de verschillende stadia en 
veranderingen van het leven.Voorbeelden: AA-groepen, kerken, moskeeën, synagogen, dojos van 
vechtsporten, boeddhistische sanghas, koren, organisaties die zichzelf als een groter doel zien dienen. 
Persoonlijk Voorbeeld: De kerk voor de Fellowship of All Peoples, mijn thuiskerk. Mede opgericht door 
Howard Thurman als de eerste interraciale, interreligieuze kerk in de Verenigde Staten. 

5. EEN ENGAGEMENT AAN ANDEREN DIE ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN. Blijf in contact met 
familie en vrienden. Demonstreer een wederzijdse zorg voor het welzijn van jezelf en anderen door 
verplichtingen na te leven en edelmoedigheid van geest te behouden.Voorbeelden: zorg voor de 
kwetsbaren, onze overvloed delen met anderen, niet meer gebruiken (ruimte, kleding, eten, energie, 
etc.) dan we nodig hebben. Persoonlijk Voorbeeld: ik beschouw mijn werk als mijn roeping.  

6. EEN THEOLOGIE / FILOSOFIE / GELOOF DIE LEIDT. Bij voorkeur een die eerder inclusief dan 
exclusief is en een diepe oecumene stimuleert - een manier om religie te zien zoals vele rivieren 
(Matthew Fox) die allemaal leiden tot een diepe bron die uit één bron stroomt.Voorbeelden: 
begrijpen dat alle religies in hun kern metafysisch vasthouden aan dezelfde basisprincipes, 
onderlinge verbinding van alle dingen, zaaien en oogsten, zoals hierboven zo hieronder. Persoonlijk 
voorbeeld: mijn betrokkenheid bij het christendom, de religie van mijn geboorte en mijn affiniteit met 
de Tao Te Ching. 

7. EEN VERBINDING MET OUDERS EN ONDERWIJZERS. Bedenk dat je op de schouders staat van de 
vele (beroemde en gewone) die eerder zijn gekomen en voor jou zijn opgeofferd. Voorbeelden: Martin 
Luther King Jr., Mahatma Gandhi en andere die wereldwijd als voorbeelden dienen. Persoonlijk 
voorbeeld: Grace Lee Boggs, een negentig (90) jaar oude sociale activist die nog steeds sterk actief is 
na 60 jaar werk in de beweging. 

8. EEN KUNSTZINNIGE VORM of EXPRESSIE DIE ONS VOEDT. Zoek een artistieke expressie die je 
creativiteit ten goede komt.Voorbeelden: fotografie, schilderkunst, poëzie, literatuur, muziek. 
Persoonlijk voorbeeld: collage maken, gericht op een collectieve geschiedenis en een verhaal die mijn 
reis naar heelheid ondersteunt. 

9. DANKBAARHEID DIE ONS VERNIEUWT. Waardeer wat je hebt gekregen, vooral het onverdiende deel. 
Voorbeelden: de aarde, inclusief schoon water om te drinken en te baden.Persoonlijk voorbeeld: De 
opleiding van het college waar mijn moeder op aandrong, ondanks mijn gebrek aan bewustzijn van 
wat het zou betekenen voor mijn leven. 

10. DUURZAAMHEID DIE  VERVANGT. Geef ondersteuning daar waar je spirituele voeding, inspiratie en 
moed ontvangt. Voorbeeld: geven aan CHI en andere spirituele gemeenschappen, liefdadigheids- 
instellingen en non-profitorganisaties die werken aan verandering.Persoonlijk voorbeeld: mijn kerk 
ondersteunen. 

⥀  G����	(SDG	16)	

Gebed	is	een	krachtige	manier	om	onze	wensen	op	één	lijn	te	brengen	met	wat	we	ons	voor	ogen	hebben.	
Het	is	wetenschappelijk	aangetoond	dat	gebed	kan	helpen	de	zieken	te	genezen	en	onverwachte	resultaten	
in	vele	vormen	tot	stand	te	brengen.	Gebed	kan	ons	ook	psychologische	verlichting	geven	van	lijden	en	
wanhoop.	We	bedoelen	met	gebed	niet	een	religieus	gebed,	maar	woorden	voor	een	dieper	gevoel	van	
communicatie	met	onszelf,	onze	innerlijke	stem	en	onze	diepste	en	authentieke	verlangens.	Gebed	kan	een	
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hulpmiddel	zijn	om	te	weten	te	komen	wie	we	zijn	en	hoe	we	ons	verhouden	tot	'de	ander'.	Gebed	kan	ook	
onze	moed	stimuleren	om	op	te	komen	voor	onze	overtuigingen.	

⥀  W������	������	����	(SDG	3	��	SDG	16)	

Depressie	en	wanhoop	gevoelens	komen	steeds	vaker	voor	bij	jongeren.	In	2016	zegt	bijna	4	procent	van	
de	jongeren	van	12	-	18	jaar	voor	minstens	zes	maanden	in	het	afgelopen	jaar	een	depressie	te	hebben	
gehad.	Onder	jong	volwassenen	van	20-30	jaar	komt	depressie	met	9	procent	het	meeste	voor	
(gezondheids	enquête	CBS,	2017).	Het	gaat	bij	deze	cijfers	om	zelf	gerapporteerde	gevoelens	van	depressie	
en	niet		gediagnosticeerde	depressie.	In	2017	is	het	aantal	jeugdigen	in	de	leeftijd	van	10	-	25	jaar,	
gestegen	van	121	in	2016	naar	169	in	de	2017.	De	afgelopen	tien	jaar	is	er	sprake	van	een	aanzienlijke	
stijging	in	het	aantal	zelfdodingen	onder	jongeren.	

Om	wanhoop	te	doorbreken	en	hoop	te	ontwikkelen	is	het	belangrijk	de	schaamte	voor	depressieve	
gevoelens	te	doorbreken	en	deze	gevoelens	te	delen.	Joanna	Macy	wijst	in	haar	werk	op	hoe	belangrijk	het	
is	om	wanhoop	te	delen	met	elkaar	en	door	middel	van	spiritualiteit	te	werken	aan	zingeving	en	hoop.	
Volgens	joanna	Macy	gaan	spiritualiteit	en	sociale	verandering	hand	in	hand.	Door	spiritualiteit	kun	je	
innerlijk	compassie,	begrip	en	inclusiviteit	vergroten	en	daarmee	kunnen	jongeren	
sociale-veranderingsdoelstellingen	waarschijnlijk	makkelijker	bereiken.	

⥀  P������	��������	(SDG	3	��	SDG	8)	

De	purpose	piramide	is	ontwikkeld	door	Hansen.	De	piramide	bestaat	uit	drie	lagen	en	begint	bij	de	
onderste	trede	en	beweegt	dan	omhoog.	Hoe	hoger	je	komt	hoe	meer	purpose	(zingeving)	je	ervaart.	Je	
kunt	pas	omhoog	bewegen	als	je	de	voorgaande	trede	hebt	voldaan	(net	als	bij	de	piramide	van	Maslow).	
De	onderste	laag	van	de	Purpose	Piramide	gaat	over	de	meerwaarde	die	je	creëert	in	je	werk.	De	tweede	
laag	gaat	over	de	persoonlijke	betekenis	die	jij	zelf	geeft	aan	je	werk.	Dit	kan	voor	iedere	persoon	heel	
anders	zijn.	De	bovenste	laag	gaat	over	het	verbinden	met	een	sociale	missie.	Deze	bovenste	trede	van	de	
piramide	bereik	je	wanneer	het	gevoel	hebt	dat	jouw	werk	een	positieve	bijdrage	levert	aan	de	
maatschappij.	Slechts	ongeveer	17%	van	de	werkende	mensen	ervaart	dit	zo	op	z’n	werk.	De	mensen	die	
dit	wel	ervaren	zijn	een	zeer	gedreven	groep	medewerkers.	Het	ervaren	van	een	sociale	missie	genereert	
energie	en	focus	en	zorgt	ervoor	dat	mensen	veel	effectiever	zijn.		

⥀   D�������	���������	(SDG	13)	

De	overgang	naar	een	meer	spirituele,	holistische	wereld	zal	niet	van	de	ene	dag	op	de	andere	
plaatsvinden.	Het	zal	ook	niet	gebeuren	door	politieke	initiatieven	van	bovenaf.	Het	zal	gebeuren	omdat	
miljoenen	mensen	over	de	hele	wereld,	ona�hankelijk	van	elkaar,	in	netwerken	van	gelijkgestemde	zielen,	
actief	betrokken	zijn	bij	het	tot	stand	brengen	van	echte	verandering.	Een	massale	‘grass	roots’	beweging	
voor	duurzaam	activisme	van	onderaf	groeit	elke	dag	sterker.	Paul	Hawken	verwijst	naar	deze	beweging	
als	een	immuunsysteem	tegen	bedrijfsglobalisering.	Niet	al	deze	grass	roots	initiatieven	zijn	bewust	
spiritueel	gebaseerd.	Maar	of	hun	doelen	nu	spiritueel,	milieubewust	of	sociaal	zijn,	ze	maken	deel	uit	van	
dezelfde	beweging	op	een	dieper	niveau	en	delen	een	gemeenschappelijke	visie;	het	is	een	visie	van	een	
levende,	prachtige	planeet	waar	mensen	samenwerken	met	de	natuur	in	al	zijn	verscheidenheid.	Om	
eenheid,	wereldwijde	gerechtigheid	en	liefde	te	creëren.	Wat	uiteindelijk	zal	leiden	tot	echte	verandering	
vanuit	alle	delen	van	de	samenleving.	

	

⥀  T������	U	(SDG	17)	

‘	Theory U is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Dit proces omvat 
een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar de naam. Met Theory U buig je complexe 
vraagstukken van deze tijd om naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle 
aspecten die met de vraag samenhangen. Het proces omvat een verdieping van het bewustzijn van de 
betrokkenen, het benutten van de wijsheid uit het onbewuste. Het U-proces maakt leren vanuit de toekomst 
mogelijk, in plaats van leren vanuit het verleden. Het U-proces is als eerste in 1968 ontwikkeld door Glasl en 
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Lemson, van het NPI (Nederlands Pedagogisch Instituut). Zij baseerden zich op het werk van Dr. Rudolf 
Steiner, een Oostenrijks architect/filosoof, en grondlegger van de antroposofie . Steiner schreef over het 
transformeren van zichtbare waarnemingen naar intuïtieve waarnemingen, als basis voor besluiten over de 
toekomst. Glasl en Lemson beschrijven vanaf 1975 een werkwijze met een U-vorm, bestaande uit drie niveaus 
en zeven fasen. Daarbij nemen zij het gezamenlijk observeren en plannen maken met een betrokken collectief 
als uitgangspunt voor organisatieverandering. ’	Bron:		http://www.theoryuplein.nl/theory-u/	.	

⥀   D������	M������	�����	��	���	��������	�����������	(SDG	17)	

Een	duurzame	wereld	kan	volgens	Donella	Meadows	nooit	volledig	worden	gerealiseerd	als	het	niet	breed	
wordt	gedragen.	De	visie	daarover	moet	door	veel	mensen	worden	opgebouwd	voordat	deze	compleet	en	
overtuigend	is.	Donella	heeft	een	lijst	ontwikkeld	met	punten	waar	je	in	co-creatie	met	elkaar	aan	kunt	
denken	en	werken	om	samen	een	duurzame	samenleving	te	ontwikkelen	waarin	je	graag	zou	willen	leven,	
in	tegenstelling	tot	een	samenleving	waar	we	bereid	zijn	genoegen	te	nemen.	Op	haar	website	staat	de	lijst,	
inclusief	lesmateriaal	en	aanvullende	informatie.	

Website:		http://donellameadows.org/	

⥀  17	��������	������	(SDG	17)	

Tussen	25	en	27	september	2015	vond	er	in	het	hoofdkwartier	van	de	VN	in	New	York	de	Duurzame	
Ontwikkelingstop	plaats.	Alle	staatshoofden,	overheids-	en	top	vertegenwoordigers	kwamen	samen	en	
schreven	een	voorstel	voor	nieuwe		Duurzame		Ontwikkelingsdoelen	die	tegen	2030	bereikt	moeten	
worden.	De	Verenigde	Naties	beschrijven	in	hun	voorstel	voor	een	nieuwe	mondiale	agenda	zeventien	
duurzame	ontwikkelingsdoelen	of	met	andere	woorden	‘Sustainable	Development	Goals’.	Met	de	hulp	van	
deze	doelen	willen	ze	samenwerken	om	de	wereld	tot	een	betere	plek	te	maken	in	2030.	Het	eerste	en	
meest	belangrijkste	doel	is	het	beëindigen	van	extreme	armoede;	volgens	de	VN	‘de	grootste	uitdaging	van	
deze	tijd’.	Verder	zijn	er	doelen	over	gezondheid,	onderwijs	en	schoon	drinkwater,	duurzame	energie,	
minder	ongelijkheid	en	het	aanpakken	van	klimaatverandering.	

⥀  D�����	��������;	���	�����	����	�������������	(SDG	17)	

Dragon	Dreaming	is	ontworpen	in	Australië	door	Vivienne	Elanta	en	John	Croft.	Ze	gebruiken	de	wijsheid	
van	de	Aboriginals	en	andere	natuurvolken	en	verbinden	deze	denk-	en	leefwijze	aan	Westers	handelen.	Ze	
hebben	een	projectwiel	ontwikkeld,	waarmee	een	projectproces	kan	worden	geanalyseerd	in	de	vier	fases	
Dreaming,	Planning,	Doing,	Celebration,	en	waar	evenveel	ruimte	is	voor	managen	en	monitoring,	als	voor	
visualiseren	en	vieren.	De	methodiek	focust	op	win-win-win	situaties	die	tot	stand	komen	door	zowel	naar	
het	individu,	het	team	en	de	samenleving	te	kijken.		

Annette	Dolle	is	in	Nederland	bedreven	in	Dragon	Dreaming	en	daarmee	groepen	begeleiden.	Op	haar	
website	staat	veel	informatie	en	ook	opdrachten	om	te	doen.			https://annettedolle.nl/dragon-dreaming/	).		
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L���������	

De jongeren  

● kunnen	paden	van	'innerlijke'	spirituele	transformatie	en	'uiterlijke'	sociale	verandering	met	
elkaar	verbinden	

● kunnen	aan	de	hand	van	de	purpose	piramide	aangeven	wat	in	het	algemeen	mensen	gelukkig	
maakt	

● onderzoeken	in	hun	eigen	leven	wat	gelukkig	maakt	

● onderzoeken	hoe	spirituele	leiders	en	jongeren	milieubewegingen	zich	inzetten	voor	een	
duurzamere	en	vreedzamere	wereld	

● kunnen	creatieve	samenwerking	faciliteren		

● een	perspectief	ontwikkelen	op	wat	moet	worden	gedaan	om	de	duurzaamheidscrisis	aan	te	
pakken	waarmee	we	worden	geconfronteerd	

● raken	vertrouwd	met	een	aantal	wereldwijde,	spirituele	activistennetwerken	

● leren	het	belang	van	netwerkverbindingen	in	transformatiepraktijken	voor	duurzaamheid	inzien	

	

A�����������	

● ⥀  Een	transformatie	agent	zijn	
● ⥀  Spiritueel	activisme	
● ⥀  Betrokken	spiritualiteit	
● ⥀   Will	Keepin's	richtlijnen	voor	sociaal	geëngageerde	spiritualiteit	
● ⥀     Tien	essentiële	ingrediënten	for	engaged	spiritualiteit,	geschreven	door	Shirley	Strong,	
● ⥀  Het	vinden	van	voorbeelden	van	sociaal	betrokken	netwerken	
● ⥀  Purpose	piramide	
● ⥀  Harvard	Business	Review	
● ⥀  17	duurzame	doelen	
● ⥀   Otto	Scharmer's	‘U-theorie’		
● ⥀   Visie	voor	een	duurzame	gemeenschap	(Donella	Meadows	
● ⥀   Dragon	Dreaming	
● ⥀   The-wheel-of-the-great-turning	
● ⥀   The	milling	(Oefening	Joanna	Macy)	
● ⥀   Wanhoop	ritueel	(Joanna	Macy)	

1.5.1		⥀  D�	T������������-�����	

Inleiding:  

Wereldwijde	actie	en	een	verandering	van	ons	bewustzijn	zijn	twee	van	de	belangrijkste	veranderingen	die	
nodig	zijn	willen	we	de	aarde	en	al	haar	schepselen	weer	gezond	maken.	Het	is	daarom	dringend	
noodzakelijk	wereldwijd	te	beginnen	met	samenwerken	over	onze	culturele	en	geogra�ische	grenzen	heen.	

Doel:  

het	leren	van	instrumenten	voor	het	voeren	van	een	democratische	dialoog	over	zaken	die	je	raken	en	
fundamentele	gerechtigheid.	

Leerresultaten:  
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Leef	het	leven	als	transformatie-agent	en	lever	een	bijdrage	aan	een	nieuwe	meer	zorgzame,	mededogende	
en	inclusieve	wereld	

Benodigde materialen:  

Een	“talking	stick”	die	kan	worden	doorgegeven	tijdens	het	gesprek	en	vastgehouden	kan	worden	als	je	
aan	het	woord	bent.	

Stappen: 

1.	Facilitators	zorgen	samen	met	de	deelnemers	voor	een	dialoogruimte	waar	openheid	en	introspectie	
mogelijk	zijn.	

2.	Er	wordt	een	magische	ruimte	gecreëerd	met	behulp	van	‘The	Way	of	Council’	zoals	beoefend	wordt	
door	de	Ojai	Stichting	en	wordt	beschreven	in	het	gelijknamige	boek	van	Gigi	Coyle	en	Jack	Zimmerman.	
Dit	proces	gaat	een	stuk	dieper	als	de	normale	deelcirkels	die	veelal	gebruikt	worden.	

3.	De	Raad	begint	op	het	moment	dat	iemand	met	toewijding	de	kaars	in	het	midden	aan	steekt.	(deze	
vertegenwoordigd	de	toekomstige	generaties	/	kinderen)	

4.	Als	iedereen	zijn	plek	gevonden	heeft	geeft	de	facilitator	de	groep	een	thema	dat	is	gericht	op	activisme	
en	transformatie.	Bijvoorbeeld:	"Spiritualiteit	zonder	sociale	verandering	is	zwak	en	sociale	verandering	
zonder	spiritualiteit	is	blind."	

5.	Nodig	de	deelnemers	uit	tot	de	dialoog	door	middel	van	deze	vier	eenvoudige	verzoeken:	

A. Spreek	vanuit	je	hart	

B. Luister	vanuit	je	hart	

C. 	Wees	spontaan	(denk	niet	na	over	wat	je	zult	gaan	zeggen,	en	vertrouw	erop	dat	wanneer	de	
talking	stick	bij	jou	is,	je	zegt	wat	je	moet	zeggen)	

D. Beperk	je	tot	de	essentie	(kort	is	beter)	

6.	De	Raad	eindigt	met	het	doven	van	de	kaars.	

7.	Geef	aan	het	einde	een	samenvatting	van	alle	zaken	die	tijdens	de	dialoog	naar	voren	kwamen.	

Evaluatie: 

Nabespreking	van	deze	activiteit	kan	het	beste	eerst	in	kleine	groepen	worden	gedaan	zodat	iedereen	mee	
kan	praten	over	ons	vermogen	om	verandering	tot	stand	te	brengen.	

Jongeren:	Vraag	jongeren	wat	hebben	ze	ontdekt	over	hun	kracht	en	het	vermogen	om	
transformatie-agenten	te	zijn?		

video 

https://youtu.be/w5B373I03pw	

https://youtu.be/fKSh73dO49s		
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1.5.2		⥀  S���������	���������	

Inleiding:  

Hoewel	we	vaak	ontkennende	negatieve	beelden	en	verhalen	voorgeschoteld	krijgen	zetten	mensen	over	
de	hele	wereld	zich	in	voor	een	gezond	ecosysteem	en	gezonde	gemeenschappen.	Deze	voorvechters	
ontlenen	vaak	hun	kracht	aan	hun	eigen	spiritualiteit.		
Het	horen	over	en	vieren	van	elkaars	successen,	het	delen	van	moeizaam	verkregen	wijsheid	en	het	vinden	
van	de	“best	practices”	kunnen	ons	in	ons	eigen	spirituele	activisme	vooruit	helpen.		

Deze	nieuwe	manier	van	politiek	actief	zijn	benadrukt	spiritualiteit	en	zorgt	voor	rechtvaardige,	duurzame	
gemeenschappen,	geeft	het	vermogen	om	problemen	creatief	op	te	lossen,	nieuwe	mogelijkheden	te	
ontdekken	en	de	de	aarde	te	eren	door	innovatieve	oplossingsgerichte	actie	te	ondernemen.	

Doel:  

Deelnemers	leren	het	spiritueel	activisme	binnen	hun	eigen	gemeenschap	en	gemeenschappen	over	de	
hele	wereld	kennen	en	leren	daarmee	verschil	maken	binnen	de	milieu-	en	sociale	rechtvaardigheid.	

Leerresultaten:  

de	termen	“spiritueel	activisme”	en	de	“oplossingsgerichte	politiek”	begrijpen	als	concepten	die	een	
krachtige	combinatie	van	politiek	van	hoop,	prestatie,	optimisme	en	spirituele	oefening	bieden.	

Benodigde materialen:  

�lip-over,	markers,	kranten.	

Stappenplan: 

Deel	A	

1. Splits	de	groep	in	kleinere	groepen	van	3	tot	6	leerlingen	en	geef	elke	groep	een	krant.	

2. Geef	elke	groep	15	minuten	om	zoveel	mogelijk	artikelen	te	vinden	die	oplossingsgericht	zijn	
(hoopvol,	optimistisch	of	visionair)	en	een	proactieve	oplossing	bieden	voor	een	probleem.	

3. Laat	elke	groep	de	essentie	van	hun	favoriete	artikel	delen,	en	leg	uit	hoe	hier	in	het	spirituele	
activisme	aanwezig	was.	

Deel	B	

1. Deel	de	groep	op	in	leerlingen	die	lokale,	die	nationale	en	die	internationale	oplossingen	
onderzoeken.	

2. Elke	leerling	bereidt	een	presentatie	van	2	tot	5	minuten	voor	over	een	persoon,	organisatie,	
technologie,	een	beleid	of	project	dat	zorgt	voor	gezondheid	en	duurzaamheid	voor	zowel	het	
milieu	als	voor	de	mens.	

3. Bespreek	de	spirituele	componenten	van	elke	presentatie.	

4. Vraag	de	deelnemers	van	elke	groep	om	een	de�initie	van	‘spiritueel	activisme’	en	
‘oplossingsgerichte	politiek’	te	bedenken	en	deze	met	de	hele	groep	te	delen.	

Deel	C	

1. Laat	de	leerlingen	brainstormen	over	problemen	die	ze	in	hun	gemeenschap	of	dorp	
tegenkomen.	

2. Kies	hieruit	een	probleem	dat	prioriteit	heeft	en	vertel	elk	team	dat	zij	belast	zijn	
met	het	bedenken	van	een	oplossing	voor	het	gekozen	probleem.	
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3. Stel	een	jury	aan	die	de	beste	oplossing	kiest	op	basis	van	de	mate	van	spiritualiteit.	

4. Ontwerp	een	implementatiestrategie	voor	de	geselecteerde	oplossing.	

5. U	kunt	de	leerlingen	brieven	laten	schrijven	naar	de	redactie	van	de	verschillende	
kranten	om	hen	te	bedanken	en	hen	aan	te	moedigen	meer	nieuws	te	publiceren	
over	spiritueel	activisme	en	oplossingsgerichte	politiek.	

Evaluatie: 

Nabespreking	van	deze	activiteit	kan	het	best	met	de	hele	groep	worden	gedaan	zodat	
iedereen	de	voorbeelden	van	spirituele	activisme	en	oplossingsgerichte	politiek	kan	laten	
zien.	Stel	vragen	als:	Welke	presentaties	vielen	het	meest	op?	Welke	vond	je	het	leukst,	en	
waarom?	Had	je	al	eerder	iets	gehoord?	Waar?	Was	het	moeilijk	of	makkelijk	om	spiritueel	
gedreven	activistische	ideeën	te	vinden?	Denk	je	dat	dit	belangrijk	is?	Waarom?	Hoe	uniek	is	
deze	invalshoek.	

Jongeren :	Was	het	makkelijk	of	moeilijk	om	oplossingsgericht	nieuws	te	vinden?	Wat	
ontdekten	ze	over	de	spirituele	drive	achter	deze	oplossingen?	

1.5.3		⥀  B��������	��������������	

Neem	in	groepen	van	vier	de	tien	richtlijnen	van	Shirley	Strong	over	betrokken	spiritualiteit	
door.	Deel	bij	iedere	richtlijnen	wat	je	ervaringen	daarmee	zijn	en	bedenk	voorbeelden	in	
geëngageerde	spiritualiteit	-	zowel	persoonlijk	als	wereldwijd	bij	iedere	richtlijn.		

Maak	samen	met	je	groepsleden	een	mindmap	over	geëngageerde	spiritualiteit,	waarbij	je	
de	ervaringen	en	voorbeelden	die	je	groep	heeft	bedacht,	in	verwerk.	

B������	

https://www.globalcommunity.org/multimedia.shtml	

https://chaplaincyinstitute.org/portfolio-items/ten-essential-ingredients-for-engaged-spirituality/	

https://www.groene.nl/artikel/wie-dan-leeft-wie-nu-zorgt	

https://gelukkigwerken.nl/hoe-maak-zingeving-concreet-werkgeluk/	

https://crcc.usc.edu/�iles/2015/02/engaged_spirituality.pdf	

https://smo.nl/wp-content/uploads/2015/01/Preview-Het-rendement-van-geluk.pdf	

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_o
n_happiness?language=nl	

https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/	

https://www.slideshare.net/MikaelSeppl/otto-scharmers-matrix-for-educational-evolution-and-theory-u	

http://www.theoryuplein.nl/theory-u/	

https://www.ou.nl/Docs/Opener/NW/Duurzame_ontwikkeling/hoofdstuk_1.pdf	

http://donellameadows.org/donella-meadows-legacy/	

https://annettedolle.nl/dragon-dreaming/	

https://www.ecoliteracy.org/article/great-turning	
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https://www.youtube.com/watch?v=LwlXTAT8rLk	

https://workthatreconnects.org/the-wheel-of-the-great-turning/	

https://www.youtube.com/watch?v=1fVqrFNIRAc	

https://www.youtube.com/watch?v=hER0Qp6QJNU	

https://docplayer.nl/28152734-Duurzaam-activisme-a-zine-about-sustainable-activism.html	

https://www.youtube.com/watch?v=cjfZFAAv19Q	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=gfCKTKRpC0k	

https://workthatreconnects.org/the-milling/	

https://songsforthegreatturning.net/seeing-with-new-eyes/one-heart-beating-sue-kirkpatrick	

https://workthatreconnects.org/despair-ritual/	

https://vimeo.com/264056523	

https://www.youtube.com/watch?v=FWDL8Hho97c	

http://www.dragondreaming.org/dragondreaming/the-international-e-book/	

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2261993-greta-15-vertelt-politici-dat-ze-meer-moeten-doen.html	

https://maatschapwij.nu/over-ons/	

https://www.generationjourney.nl/generatie-z/	

https://www.dutchcowboys.nl/online/generatie-z-droomt-van-geld-verdienen-maar-werk-gaat-niet-bov
en-alles	

https://www.wur.nl/nl/artikel/Jongeren-betrekken-bij-duurzaamheid-hoe-doe-je-dat-presentatie.htm	

http://groenegeneratie.nl/oud/duurzaam-onderwijs	

https://degrotevragen.nl/technologie/genz-bezig-duurzaamheid-millennials/	

K������������	

● Wat	moet	er	gebeuren?	
● Activisme	tegen	onderdrukking	en	voor	bevrijding	
● Tradities,	rituelen	en	feesten	
● Sociaal	betrokken	netwerken	
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R��������	������������	

Dragon	dreaming	projectwiel	

	

	

 
	

  

97	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 98/352

	

 2 P��������� (E���������) 
2.1	D�������	��������������	

I����������	

De afgelopen 250 jaar heeft een ongekende toename laten zien op het niveau van economische 
activiteit, consumptie, uitputting van hulpbronnen, groei van de menselijke bevolking en 
CO2-uitstoot. In de afgelopen 50 jaar zijn deze trends exponentieel toegenomen: we zijn in plaats van 
lokale productie en consumptie, steeds vaker goederen van ver gaan halen. Hierdoor worden 
goederen duizenden kilometers over de aarde getransporteerd voordat het wordt geconsumeerd. Met 
als resultaat een enorme toename van de ‘ecologische voetafdruk’. 

Omdat	we	zijn	overgestapt	op	energie-intensieve	productiemiddelen,		we	veel	meer	(schaarse)	
hulpbronnen	zijn	gaan	gebruiken	en	de	distributie	van	goederen	op	lange	afstand	zorgt	voor	meer	uitstoot	
van	CO2,	is	de	impact	van	onze	economische	activiteiten	dramatisch	toegenomen.	Als	iedereen	op	aarde	
zou	consumeren	op	het	niveau	van	de	gemiddelde	Nederlander,	zouden	we	de	middelen	van	meer	dan	drie	
planeten	Aarde	nodig	hebben	om	dit	mogelijk	te	maken.	

In	dit	thema	bestuderen	we	waarom	dit	gebeurd.	Welke	economische,	politieke,	culturele	en	spirituele	
factoren	liggen	ten	grondslag	aan	het	misbruik	van	ons	natuurlijk	kapitaal?	Welke	speci�ieke	beslissingen	
hebben	een	economisch	systeem	gecreëerd	dat	tegen	de	belangen	van	zowel	de	grote	meerderheid	als	het	
milieu	ingaat?	Wat	kunnen	we	eraan	doen?	

'Amerikanen importeren Deense suikerkoekjes en Denen importeren Amerikaanse suikerkoekjes. Het 
uitwisselen van recepten zou zeker efficiënter zijn. '	
-	Herman	Daly	

W�����	

Om	in	onze	economie	onze	drang	naar	kwantitatieve	groei	in	omvang	te	transformeren	tot	een	focus	voor	
kwalitatieve	groei	in	diversiteit,	en	de	vreugde	hiervoor	de	stimulerende	kracht	in	ons	leven	te	laten	
worden.	

H��	

Door	kwalitatieve	groei	van	lokale	en	regionale	economieën	te	stimuleren	binnen	de	planetaire	grenzen.	

V����������	������	

● In	hoeverre	besteedt	u	binnen	uw	project	aandacht	aan	de	overgang	van	een	cultuur	aangedreven	
door	concurrentievoordeel	naar	een	cultuur	die	overvloed	genereert	door	middel	van	
samenwerkingsvoordeel?	

● Activeert	u	studenten	in	het	maken	van	keuzes	waarmee	economische	activiteiten,	zoals	aankopen	
van	goederen,	niet	bijdragen			aan	uitbuiting	van	mensen	en	middelen	elders?	

● Besteedt	u	in	uw	project	aandacht	aan	de	negen	planetaire	grenzen?	

● Bespreekt	u	met	de	jongeren	welke	activiteiten	bedrijven	en	consumenten	kunnen	doen	om	
binnen	de	negen	planetaire	grenzen	te	blijven?	

● Stimuleert	u	jongeren	om	een	economisch	model	bij	hun	projectontwerp	te	maken	die	meehelpt	
bijdragen	bij	het	verminderen	van	economische	ongelijkheid?	

● Bespreekt	u	met	jongeren	de	negatieve	gevolgen	van	verborgen	externaliteiten	in	een	
boekhouding	van	een	bedrijf?	

● Hoe	laat	u	jongeren	integraal	nadenken	over	het	managen	in	de	supply	chain?	
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● Laat	u	jongeren	verdiepen	in	de	negatieve	effecten	op	de	planeet,	doordat	bedrijven	of	
consumenten	gebruik	maken	van	producten	die	beın̈vloed	worden	door	verborgen	subsidies.	

● Onderzoeken	jongeren	in	uw	project	de	noodzaak	om	gezonde	ecosysteemfuncties	te	regenereren	
als	een	manier	om	ecosysteemdiensten	te	beschermen	en	te	herstellen	waar	uw	lokale	
gemeenschap	en	regio	van	a�hankelijk	zijn?	

● Heeft	u	overwogen	om	jongeren	een			CO2-uitstootinstelling	(zie	EarthDeeds.org)	in	hun	project	op	
te	laten	nemen?	

● Heeft	u	overwogen	de	belangrijkste	acties	en	effecten	van	uw	project	in	kaart	te	brengen	in	het	
kader	van	de	17	SDG's?	

● Hoe	draagt			uw	project	bij	tot	de	lokale	economie,	waarbij	de	nadruk	ligt	op	kwantitatieve	
economische	groei	voor	de	kwalitatieve	groei	van	lokale	en	regionale	economieën?	

● Gebruikt	u	de	acht	principes	van	regeneratief	kapitalisme	om	aan	te	laten	geven	hoe	een	meer	
regeneratieve	bedrijfsstrategie	kan	worden	ontworpen?	

W��	

T����������	�����	

⥀  W��	��	�������������?	(SDG	8	��	SDG	9)	

Er	zijn	verschillende	dimensies	te	onderscheiden	in	globalisering.	Het	is	goed	om	dit	samen	met	jongeren	
te	onderzoeken.	Vaak	zullen	deze	discussies	helpen	een	onderscheid	te	maken	tussen	'culturele'	
globalisering	(die	vaak	als	een	over	het	algemeen	positieve	ontwikkeling	kan	worden	beschouwd	als	lokale	
culturen	worden	gerespecteerd)	en	'economische'	globalisering	(die	gepaard	is	gegaan	met	meer	
verontrustende	sociale,	economische	en	ecologische	gevolgen).	

⥀  H��	��	������	��	�����������	�������������	��������?	(SDG	8	��	SDG	9)	

In	de	discussie	met	jongeren	is	het	belangrijk	om	het	proces	van	globalisering	niet	als	in	zekere	zin	
onvermijdelijk	te	zien,	maar	eerder	als	het	resultaat	van	speci�ieke	(en	omkeerbare)	beleidskeuzes.	
Belangrijke	gespreksonderwerpen	zijn	onder	meer:	

● In	het	reine	komen	met	de	grenzen	aan	groei	op	een	eindige	planeet.	

● De	afname	van	energie	in	de	komende	periode,	na	de	piek	van	olieproductie	wereldwijd.	

● De	gevolgen	van	het	Newtoniaanse	reductionistische	paradigma.	

● Deregulering	en	liberalisering	van	producten,	diensten	en	�inanciële	markten.	

● Substantiële	subsidies	voor	grootschalige	problemen.	

● Een	belastingstelsel	dat	de	kapitaalintensiteit	stimuleert	ten	koste	van	de	arbeidsintensiteit.	

● Externalisering	van	vele	sociale	en	milieukosten.	

● De	werking	van	de	belangrijkste	internationale	economische	organisaties	-	
Wereldhandelsorganisatie,	Wereldbank	en	Internationaal	Monetair	Fonds.	

	

⥀   G�������	�������������	(SDG	9)	

Bij	het	verkennen	van	de	gevolgen	van	economische	globalisering	is	het	aan	te	raden	jongeren	aan	te	
moedigen	om	systematisch	te	denken.	Een	goed	hulpmiddel	hierbij	is	het	werken	met	technieken	van	het	
maken	van	een	mindmap	om	nieuwe	ideeën	en	inzichten	vast	te	leggen.	Studenten	kunnen	in	de	mindmap	
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alle	verschillende	effecten	van	globalisering	uitwerken.	De	volgende	aandachtspunten	kunnen	hier	in	mee	
worden	genomen:	

● Concentraties	van	politieke	en	economische	macht.	

● Mondiale	rechtvaardigheid	en	werknemersrechten.	

● Gezondheid	van	de	habitats	voor	andere	soorten.	

● Biodiversiteit.	

● Welzijnsmaatregelen	ter	vervanging	van	de	economische	groei	(BBP).	

● Uitputting	van	hulpbronnen.	

● Gezondheid	van	de	bodem	en	van	de	atmosfeer.	

● De	creatie	en	het	beheer	van	afvalstoffen.	

● Gemeenschapscoherentie	en	integriteit.	

● Kwaliteit	van	leven,	geestelijke	gezondheid,	enz.	

Als	de	groepsleden	tevens	met	elkaar	voorwaarden	en	effecten	in	hun	eigen	culturele	/	geogra�ische	
context	uitwisselen,	geeft	dit	een	extra	verdieping	in	de	discussie.	

⥀  P�������	���	���������	(SDG	8,	SDG	9	��	SDG	10)	

1. Verhoogde	economische	welvaart	leidt	direct	tot	een	toename	van	de	vleesconsumptie	en	indirect	
tot	een	toename	van	de	vraag	naar	biobrandstoffen	(in	een	poging	om	de	uitstoot	van	
broeikasgassen	door	de	economische	activiteit	te	verminderen).	

2. De	vraag	naar	palmolie,	een	hoofdingrediënt	in	zowel	diervoeder	als	biobrandstoffen,	neemt	toe.	

3. Palmolieplantages	breiden	uit	en	verdrijven	zelfvoorzienende	boeren	van	hun	land.	

4. in	landen	als	Indonesië	hebben	gezinnen	generaties	lang	gekweekt	op	de	landerijen	die	plaats	
moeten	maken	voor	de	palmolie	plantages.	Sommige	van	de	ontheemde	kleine	boeren	verhuizen	
naar	sloppenwijken	in	de	stad,	anderen	gaan	de	heuvels	op,	waar	ze	bomen	opruimen	om	nieuwe	
landbouwgrond	te	creëren.	

5. Omdat	het	land	op	de	hellingen	niet	geschikt	is	voor	landbouw,	is	het	binnen	enkele	jaren	zijn	
vruchtbaarheid	kwijtgeraakt	en	wordt	het	door	de	inheemse	boeren	weer	verlaten.	

6. Het	kappen	van	de	bomen	beın̈vloedt	plaatselijke	weerpatronen	zodat	het	minder	vaak	regent.	
Maar	wanneer	het	dan	toch	gaat	regenen	valt	het	in	stortregens	neer	op	de	aarde.	

7. Er	zijn	geen	boomwortels	meer	om	de	grond	vast	te	houden,	dus	bij	zware	regenvallen	ontstaan	
grote	modderstromingen.	De	modder	stroomt	over	de	hellingen	en	dorpen	raken	overstroomd.	

⥀  E������	E�������	(SDG	8,	SDG	9	��	SDG	10)	

‘	Externe effecten zijn onbedoelde bijwerking van productie of consumptie die de welvaart van een ander dan 
de veroorzaker beïnvloedt. De bijwerking kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positief extern effect 
neemt de welvaart van de externe partij toe. Bij een negatief extern effect daalt de welvaart van de externe 
partij. Omdat de veroorzaker (bij productie de producent) zélf niets merkt van het externe effect, is er ook 
geen reden om iets door te berekenen in de prijs. Daarom wordt ook vaak gezegd dat externe effecten niet in 
de prijs zijn verrekend. ’	Bron:	https://www.economielokaal.nl/externe-effecten-nw/.	

"Externaliteiten"	is	de	term	die	wordt	gegeven	aan	de	vele	sociale	en	milieukosten	die	niet	zijn	inbegrepen	
in	de	prijs	die	de	consument	betaalt	voor	industrieel	geproduceerde	goederen	en	diensten.		

Neem	het	voorbeeld	van	de	palmolie.	De	prijs	die	de	consument	betaalt	voor	de	vele	goederen	die	palmolie	
bevatten,	komt	niet	overeen	met	de	werkelijke	kosten	die	gepaard	gaan	met:	
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● Langdurige	schade	aan	de	bodem	door	toepassing	van	chemische	meststoffen	en	pesticiden	op	de	
palmboomplantages.	

● De	vergiftiging	van	waterwegen	als	gevolg	van	de	afvloeiing	van	landbouwchemicaliën	die	worden	
gebruikt	bij	de	productie	van	palmolie.	

● De	impact	op	lokale	gemeenschappen	door	het	verlagen	van	de	waterstanden	om	de	water	
hongerige	palmolieplantages	van	water	te	voorzien.	

● De	verplaatsing	van	lokale	gemeenschappen	om	plaats	te	maken	voor	de	plantages,	om	
bijvoorbeeld	de	grond	te	gebruiken	voor	de	aanleg	van	dammen	die	de	plantages	irrigeren	of	voor	
de	wegen	en	luchthavens	die	nodig	zijn	om	de	geoogste	palmolie	te	vervoeren.	

● Vergiftiging	van	landarbeiders	als	gevolg	van	blootstelling	aan	chemische	meststoffen	en	
pesticiden.	
Het	verlies	van	boombedekking	en	bovengrond	op	de	heuvels.	

● De	kosten	in	verband	met	de	verwoesting	van	gemeenschappen	die	worden	getroffen	door	
modderstromen	die	ontstaan	door	ontbossing	van	heuvelgebieden	door	inheemse	boeren.	

● De	broeikasgasemissies	die	samenhangen	met	het	gebruik	van	fossiele	brandstoffen	in	elke	fase	
van	het	proces:	ploegen	van	het	land,	bemesting	met	kunstmest	en	pesticiden,	bouwen	van	
dammen	en	andere	noodzakelijke	transport-,	opslag-	en	verwerkingsinfrastructuur,	bouwen	van	
de	groot-	en	detailhandelinfrastructuur,	enz.	

Dit	zijn	kosten	die	worden	geın̈casseerd	door	echte	mensen,	gemeenschappen	en	ecosystemen.	Deze	
kosten	zijn	echter	vaak	uit	het	zicht,	aan	de	andere	kant	van	de	wereld,	en	dus	is	het	gemakkelijk	om	ze	
over	het	hoofd	te	zien.		

Mochten	externaliteiten	worden	geın̈ternaliseerd	-	dat	wil	zeggen	dat	de	ware	sociale	en	ecologische	
kosten,	verbonden	aan	industriële	producten,	moeten	worden	opgenomen	in	de	prijs	die	aan	de	
consument	wordt	aangerekend	-	dan	zou	dit	een	sterke	stijging	van	de	kosten	van	deze	producten	geven	en	
een	waarschijnlijke	daling	van	de	winst	van	dergelijke	industrieën.	

⥀   S��������	(SDG	10)	

‘Small is Beautiful, Big is Subsidized’	
–	Helena	Norberg-Hodge	

Het	afschaffen	van	landbouwsubsidies	staat	constant	bovenaan	de	agenda	van	de	landen	van	het	mondiale	
Zuiden	in	internationale	handelsbesprekingen	onder	auspiciën	van	de	Wereldhandelsorganisatie	(WTO),	
omdat	hun	boeren	eenvoudigweg	niet	kunnen	concurreren	met	de	zwaar	gesubsidieerde	producten	die	
worden	gegenereerd	door	Europa	en	de	VS.		

EU-subsidies	stimuleren	bijvoorbeeld	een	jaarlijks	overschot	van	zes	miljoen	ton	suiker,	waarvan	een	groot	
deel	op	de	markten	van	arme	landen	wordt	gedumpt	onder	de	productieprijzen.	

‘		Overproductie leidt tot armoede in plaats van meer welvaart .’	-	GAIA	Education	

Grote	bedrijven	ontvangen	ook	verschillende	andere	vormen	van	indirecte	subsidies.	Waaronder:	

● Overheidssubsidies	voor	onderzoek	aan	universiteiten	en	denktanks	waarvan	de	
onderzoeksagenda's	in	toenemende	mate	worden	bepaald	door	bedrijfsbelangen.	

● Belastingverlagingen	en	andere	prikkels	van	nationale	en	lokale	autoriteiten	om	grote	
ondernemingen	aan	te	moedigen	zich	op	hun	grondgebied	te	vestigen.	

● Uitgaven	voor	vervoersinfrastructuur	die	worden	betaald	door	belastingbetalers,	maar	
onevenredig	worden	gebruikt	door	de	distributeurs	van	industriële	producten.	

● Het	ontbreken	van	een	belasting	op	vliegtuigbrandstof,	de	enige	energiebron	die	aldus	wordt	
vrijgesteld.	
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Een	deel	van	het	probleem	om	subsidies	af	te	schaffen	is	de	steeds	grotere	onderlinge	verwevenheid	die	
we	de	afgelopen	jaren	hebben	gezien	tussen	overheid	en	bedrijfsleven.	In	veel	landen	�inancieren	
bedrijven	het	politieke	proces.	Individuen	bewegen	zich	gemakkelijk	tussen	overheidsfuncties	en	hogere	
functies	in	het	bedrijfsleven	en	de		bedrijfsbelangen	domineren	veel	beleidscomités	in	parlementen	over	
de	hele	wereld.	Dit	maakt	het	moeilijk	om	subsidies	die	schadelijk	zijn	te	verwijderen	of	om	beleid	in	een	
meer	ecologische	en	gemeenschaps	ondersteunende	richting	te	oriënteren.	

⥀  D�	�������������	����	����	��������	��������		(SDG	9)	

De	meeste	van	de	sociale	en	ecologische	niet-duurzame	bedrijfspraktijken	van	vandaag	komen	voort	uit	de	
onwetendheid	over	de	manier	waarop	levende	systemen	functioneren.	Deze	niet-duurzame	
bedrijfspraktijken	hebben	meestal	als	uitgangspunt	dat	de	mens	los	staat	van	de	natuur.	Het	idee	van	
onbeperkte	economische	groei	is	een	voorbeeld	van	dit	uitgangspunt.	H.	Thomas	Johnson	en	Anders	
Bröms	merken	in	hun	boek	‘Pro�it	Beyond	Measure	(2000)’	op	dat		niets in het universum eindeloos 
onbeperkt groeit.  

"De kwestie waar we in de bedrijfswereld mee te maken hebben, is om onze obsessie met kwantitatieve groei 
in omvang te transformeren tot een focus voor kwalitatieve groei in diversiteit,  en de vreugde hiervoor de 
stimulerende kracht in ons leven te laten worden" (p.200). 

Feedback	van	de	biosfeer,	zoals	klimaat	verstoringen	en	verlies	van	bossen,	overbevissing	en	het	
verdwijnen	van	de	bovenste	vruchtbare	bodemlaag,	laat	zien	dat	onze	huidige	economie	onhoudbaar	is.	
Veel	systeemdenkers	en	ecologen	zien	dat	het	maximaliseren	van	bedrijfswinsten	als	de	hoogste	prioriteit	
van	onze	economie	geleidelijk	de	verweven	structuur	vernietigt	waarop	al	het	leven	a�hangt.		

In	bedrijfsomgevingen	is	deze	feedback	moeilijk	te	uiten.	Het	erkennen	van	de	feedback	uit	de	biosfeer	
opent	de	weg	naar	nieuwe	mogelijkheden:	het	gebruiken	van	zakelijke	ervaring	en	vaardigheden	bij	het	
creëren	van	een	nieuwe,	duurzame	economie.	Dit	is	zowel	mogelijk	als	noodzakelijk!	

⥀   N����	����������	�������	��	��	�����	��������	(SDG	9,	SDG	12,	SDG	14,	SDG	14	��	SDG	15)	

Het	begrip	planetaire	grenzen	werd	in	2009	geın̈troduceerd	door	Rockstrom	en	zijn	collega’s.	De	auteurs	
stellen	9	planetaire	grenzen	vast	waarbinnen	de	mensheid	moet	navigeren	om	duurzaam	gebruik	te	
kunnen	blijven	maken	van	de	hulpbronnen	van	de	planeet	Aarde.	Drie	van	de	negen	grenzen	zijn	echter	al	
overschreden,	voor	het	klimaat,	de	biodiversiteit	en	de	stikstof-	en	fosforkringloop.	

De	Britse	Oxford-econome	Kate	Raworth	bouwde	een	heel	nieuw	economisch	systeem	om	de	negen	
planetaire	grenzen	heen,	de	donut-economie.	Op	haar	website	(	https://www.kateraworth.com/	)	
formuleert	Raworth	het	volgende:		

“De uitdaging voor de mensheid van de 21ste eeuw is tegemoetkomen aan alle noden van de planeet. Anders 
gezegd: niemand mag een tekort hebben aan de essentiële voorwaarden voor leven (voedsel, onderdak, zorg 
en een politieke stem) terwijl we ons gezamenlijk inspannen om niet teveel druk uit te oefenen op de 
levensondersteunende systemen van onze planeet (zoals een stabiel klimaat, vruchtbare bodems en een 
beschermende ozonlaag) De donut van sociale en planetaire grenzen is een speelse maar zeer serieuze 
benadering om die uitdaging vorm en inhoud te geven. De donut is te beschouwen als een kompas voor 
menselijke vooruitgang in deze eeuw.”	

Umair	Haque	is	een	Amerikaanse	schrijver.	Hij	schrijft	dagelijks	artikelen	op	Medium	over	zijn	eigen	land.	
Umair	Haque	maakt	zich	grote	zorgen	over	'de	wereld'	en	vooral	de	manier	waarop	politiek	en	economie	
zich	ontwikkelen.	Maar	evident	is	dat	hij	zich	vooral	zorgen	maakt	of	een	goed	leven	voor	iedereen	binnen	
planetaire	grenzen	in	'onze	tijd'	niet	op	het	spel	staat.	Het	cruciale	artikel	waarin	hij	zijn	zorgen	
verwoordt,	heeft	als	titel:	Eudaimonics	-	the	art	of	realizing	genuinely	good	lives.	Umair:		“Als mensheid 
zullen we op zoek moeten naar een wereld waarin het niet in eerste (en laatste instantie) om 'de economie' 
(al dan niet met de noodzaak om te blijven groeien) draait, maar vooral om het welbevinden van 'de mens' 
(feitelijk: alle mensen).” 
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⥀  E����������	����������	(SDG	12)	

"Wat is 120 keer zo groot als Londen? Het antwoord: het land of de ecologische voetafdruk die nodig is om 
aan de behoeften van Londen te voldoen. "	
-	Herbert	Giradet	
	
Stedelijke	consumptie	kost	enorm	veel	middelen	die	worden	geproduceerd	buiten	de	stad.	Je	kunt	meten	
hoeveel	ruimte	nodig	is	voor	de	productie	van	wat	we	gebruiken	en	de	opname	van	CO2	die	we	uitstoten.	
Deze	ruimte	omgerekend	naar	de	hoeveelheid	productief	land,	in	gha	(mondiale	hectare)	gemeten,	heet	de	
Ecologische	Voetafdruk.	

⥀  CO2	����������	(SDG	12)	

Veel	organisaties	berekenen	hun	jaarlijkse	CO2-voetafdruk.	Het	gaat	dan	vaak	bij	de	meeste	bedrijven	om	
eigen	stroom-	en	gasverbruik	en	de	brandstoffen	die	nodig	zijn	voor	vervoer	op	de	weg	of	in	de	lucht.	Door	
te	onderzoeken	wat	binnen	een	organisatie	de	meeste	uitstoot	van	broeikasgassen	veroorzaakt,	kan	
gericht	maatregelen	genomen	worden	om	de	uitstoot	van	CO2	te	verminderen.	Met	een	CO2-calculator	kan	
zelf	de	CO2-voetafdruk	worden	bepaald.	

⥀   S�����	�����	(SDG	12)	

Een	supply	chain	is	het	geheel	van	activiteiten	en	goederen	die	worden	vervoerd	tussen	een	leverancier	en	
een	afnemer.	Een	supply	chain	maakt	inzichtelijk	welke	materialen	voor	producten	waar	vandaan	komen	
en	welke	partij	de	betreffende	materialen	levert.	In	het	kader	van	lokale	economie	stimuleren	is	het	aan	te	
raden	om	een	 bioregionale map 	samen	te	stellen	voor	de	regio	waarin	je	woont	en	werkt,	waarin	
duurzame	lokale	hulpstoffen	in	zijn	opgenomen.	De	bioregionale	map	maakt	inzichtelijk	welke	bedrijven	
welke	duurzame	producten	en	diensten	aan	bieden	in	de	eigen	regio,	waarmee	lokale	keuzes	kunnen	
worden	gemaakt	bij	de	aanschaf	van	producten	(goederen,	hulpstoffen)	en	diensten.	

⥀  17	��������	������	(SDG	17)	

De	193	lidstaten	van	de	Verenigde	Naties	(VN)	hebben	voor	2015	–	2030	een	ontwikkelingsagenda	
vastgesteld.	De	agenda	bestaat	uit	17duurzame		doelen.	Deze	SDG’s	heten	voluit	de	Sustainable	
Development	Goals	maar	worden	vaak	afgekort	naar	SDG’s.	Zij	gelden	in	alle	landen	en	voor	alle	mensen.		
	
De	doelen	zijn:	

1. Uitbannen	van	alle	vormen	van	(extreme)	armoede	

2. Einde	aan	honger,	zorgen	voor	voedselzekerheid	en	duurzame	landbouw	

3. Gezondheidszorg	voor	iedereen	

4. Inclusief,	gelijkwaardig	en	kwalitatief	onderwijs	voor	iedereen	

5. Gelijke	rechten	voor	mannen	en	vrouwen	en	empowerment	van	vrouwen	en	meisjes		

6. Schoon	water	en	sanitaire	voorzieningen	voor	iedereen	

7. Toegang	tot	betaalbare	en	duurzame	energie	voor	iedereen	

8. Inclusieve,	economische	groei,	werkgelegenheid	en	fatsoenlijk	werk	voor	iedereen	

9. Infrastructuur	voor	duurzame	industrialisatie	

10. Verminderen	ongelijkheid	binnen	en	tussen	landen	

11. Maak	steden	veilig,	veerkrachtig	en	duurzaam	

12. Duurzame	consumptie	en	productie	

13. Aanpak	klimaatverandering	

14. Beschermen	en	duurzaam	gebruik	van	de	oceanen	en	zeeën	
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15. Beschermen	van	ecosystemen,	bossen	en	biodiversiteit	

16. Bevorderen	van	veiligheid,	publieke	diensten	en	recht	voor	iedereen	

17. Versterken	van	het	mondiaal	partnerschap	om	doelen	te	bereiken	

⥀   W��	���	���	����	���������	���	���	����	��������	��������?	(SDG	9)	

In	principe	is	het	milieu	onze	meest	schaarse	hulpbron.	We	hebben	maar	1	planeet	aarde.	Om	de	aarde	te	
beschermen,	wordt	er	nagedacht	over	het	invoeren	van	een	zogenaamde		ecotax .	Een	belastingstelsel	
waarin	er	een	tax	wordt	gehanteerd	op	goederen	om	de	vervuiling	en	impact	op	de	aarde	te	compenseren.	
Als	de	belastinghef�ing	van	mensen	zou	worden	verlegd	en	zou	worden	ingezet	voor	het	gebruik	van	
hulpbronnen,	zou	arbeid	relatief	goedkoper	worden	op	hetzelfde	moment	dat	economische	activiteiten	in	
verband	met	zwaar	hulpbronnengebruik	en	verontreiniging	relatief	duurder	zouden	worden.	Dit	zou	
kleinschalige,	lokaal	gebaseerde,	arbeidsintensieve	productieprocessen	concurrerender	maken.	
Progressieve	denkers	stellen	voor	om	onmiddellijk	dit	in	te	voeren.	Enkele	andere	hervormingen	die	zijn	
voorgesteld,	zijn:	

● De	geleidelijke	afschaf�ing	van	subsidies	voor	milieu-verspillende		en	niet-duurzame	activiteiten	
en	de	vervanging	daarvan	door	subsidies	voor	gemeenschaps-	en	ecosysteem	bevorderende	
activiteiten.	

● De	positie	van	natuur	en	natuurbeleid	in	politiek,	bestuur	en	samenleving	versterken.		

● Een	onvoorwaardelijk	en	gegarandeerd	basis-	of	burgerinkomen	(BI)	dat	aan	iedereen	wordt	
verstrekt,	ongeacht	welk	ander	inkomen	ook.	

● De	nietigverklaring	van	openstaande	internationale	schuld.	Niet	van	bedrijven!	

● De	vervanging	van	belangrijke	internationale	economische	organen	door	nationale,	regionale	en	
lokale	communautaire	�inancieringsinstellingen.	

● De	invoering	van	een	belasting	op	internationale	valutatransacties	(Tobin	Tax)	

Deze	ideeën	hebben	allemaal	betrekking	op	belangrijke	dimensies	van	de	transformatie	naar	duurzame	
economie	en	de	meesten	zullen	waarschijnlijk,	in	een	of	andere	vorm,	deel	uitmaken	van	het	beleidskader	
voor	de	overgang	naar	een	veerkrachtiger,	rechtvaardig	en	duurzame	mondiale	economie.	

⥀  A���	����������������	����	�������������	��������	(SDG	8)	

Het	Capital	Institute	heeft	acht	principes	van	regeneratief	kapitalisme	ontwikkeld.	Deze	principes	zijn	
gebaseerd	op	onderstaande	kerngedachte:	
‘	De universele patronen en principes die de kosmos gebruikt om stabiele, gezonde en duurzame systemen in 
de echte wereld te bouwen, kunnen en moeten worden gebruikt als een model voor het ontwerp van een 
economisch systeem. ’	
Vervolgens	heeft	het	Capital	Institute	onderzocht	welke	belangrijke	onderling	verbonden	principes	hier	
aan	ten	grondslag	liggen	en	heeft	daarmee	de	acht	principes	van	een	regeneratieve	economie	
geformuleerd.	Kenmerken	van	een	regeneratieve	economie	zijn:	

1. Het	is	humaan	

2. Het	zorgt	voor	gemeenschappelijke	welvaart	

3. Het	is	innovatief,	past	zich	makkelijk	aan	en	beweegt	gemakkelijk	mee	

4. Het	stimuleert	participatie	

5. Het	laat	mensen	in	hun	waarde	

6. Waar	de	problemen	het	grootst	zijn,	liggen	de	mooiste	uitdagingen	

7. Het	�loreert	bij	ouderwetse	geldstromingen	

8. Het	is	in	balans	
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L���������	

De jongeren 

● verkrijgen	inzichten	in	de	manier	waarop	de	wereldeconomie	momenteel	werkt.	
verkrijgen	inzichten	in	de	gevolgen	van	de	wereldeconomie	voor	mens,	maatschappij	en	
ecosystemen.	

● onderzoeken	de	wereldeconomie	en	de	gevolgen	van	globalisering.	

● leren	handvaten	hoe	de	wereldeconomie	kan	transformeren	naar	een	meer	rechtvaardigere,	
veerkrachtigere	en	duurzamere	economie.	

● voeren	acties	uit	die	kunnen	worden	ingezet	voor	een	meer	duurzamere	economie.	

● gebruiken	voetafdruk	analyses	om	de	ecologische	impact	uit	te	drukken	van	een	product	of	dienst.	

A	�����������	

● ⥀  Kan	het	anders?	

● ⥀   Op	weg	naar	een	duurzamere	economie	

● ⥀  Zwaardvissenspel	

● ⥀  Ecologische	voetafdruk	analyse	(EFA)	

● ⥀  Product	biogra�ieën	

● ⥀   Overgangsvisualisatie	
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2.1.1		⥀  K��	���	������?	

Introductie: 

Deze	activiteit	laat	studenten	via	een	andere	manier	van	denken	kennismaken	met	de	vraag	over	hoe	onze	
economie	zou	kunnen	werken:	een	circulaire	economie.		

Doel: 

Meer	inzicht	krijgen	in	de	werking	van	zowel	de	lineaire	als	de	circulaire	economie. 

Leerresultaten: 

● Leerlingen	begrijpen	dat	milieuproblemen	intrinsiek	gelinkt	kunnen	worden	aan	economische	
kwesties.	

● Leerlingen	leren	de	tekortkomingen	die	inherent	zijn	aan	een	aantal	gemeenschappelijke	
benaderingen	van	milieu	opleiding	

● Leerlingen	beginnen	met	het	onderzoeken	van	andere	manieren	om	milieu,	sociale	en	
economische	problemen	aan	te	pakken.	

Benodigde materialen: 

● Computer	met	internetaansluiting	en	webbrowser.	

● Beamer	/	Smartboard	

Stappenplan: 

1. Video 1: Lineaire economie	
Deze	video	eindigd	met	een	vraag:		We kunnen dit ‘neem-maak-wegwerp’ model niet 
handhaven. Wat is de oplossing? 
	

○ Vraag	de	leerlingen	hun	antwoorden	te	delen	door	deze	op	de	�lipover	voor	in	de	klas	te	
schrijven	zodat	iedereen	ze	kan	zien.	
Enkele	belangrijke	punten	omtrent	de	werking	van	de	economie:	

■ We	leven	in	een	moderne,	geavanceerde,	wereldwijde	economie	die	voordelen	
biedt	aan	vele	mensen.	

■ De	industriële	revolutie	verhoogde	de	levensstandaard	voor	veel	mensen	overal	
ter	wereld	door	middel	van	massaproductie	en	-consumptie.	

■ Er	zijn	duidelijk	There	are	clear	minpunten	in	de	video	te	zien	zoals	
verveelvoudiging	van	afval	en	de	druk	op	eindige	bronnen	en	grondstoffen	
ondanks	technologische	vooruitgang.	

2. Video 2: Recycling 
Deze	video	eindigt	met	de	vraag:		Wat zou er moeten veranderen om recycling beter te laten 
werken? 
 

○ Vraag	je	leerlingen	om	de	belangrijkste	punten	van	de	video	samen	te	vatten	om	te	zien	of	
de	video	begrepen	is.		
Blijkbaar	is	recycling	nuttig,	maar	het	is	minder	effectief	bij	producten	met	een	korte	
cyclus,	zoals	aluminium	blikjes	en	andere	verpakkingen.	Het	probleem	is	dat	kleine	
verliezen	zich	in	de	tijd	snel	vermenigvuldigen.		
In	de	video,	zien	we	dat	het	ongeveer	14	cycli	zal	duren	voor	de	hele	huidige	voorraad	
aluminium	blikjes	op	de	stortplaats	ligt,	en,	let	wel,	met	de	steeds	ondanks	de	steeds	
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hogere	recycle	verhouding	zitten	we	nog	lang	niet	op	de	90%.	Trouwens	er	is	niemand	die	
ook	maar	verwacht	dat	we	ooit	de	100%	recycling	zullen	halen,	dus	er	gaat	altijd	
materiaal	verloren.	Eigenlijk	alleen	maar	uitstel	van	executie	dus.	

○ Laat	de	leerlingen	verder	nadenken	over	het	voorbeeld	-	waarom	zouden	aluminium	
blikjes	gemakkelijker	te	recyclen	zijn	dan	andere	producten?	Zijn	de	meeste	producten	
die	de	leerlingen	eenvoudiger	of	complexer?	
	

3. Video 3: Minder gebruiken	
Deze	video	eindigt	met	de	vraag:		Wat zou moeten veranderen om met een gerust hart minder 
te kunnen gaan gebruiken?		
	
Het	is	een	aantrekkelijke	morele	gedachte	te	suggereren	dat	we	allemaal	onze	levensstijl	kunnen	
veranderen	en	het	met	een	beetje	minder	kunnen	doen.	Maar	ieders	inkomen	komt	voort	uit	de	
uitgaven	van	een	ander,	de	video	geeft	dan	ook	aan	dat	minder	gebruik	uiteindelijk	kan	leiden	tot	
een	recessie.	
Net	als	bij	de	vorige	video,	wanneer	we	naar	het	grotere	geheel	kijken,	voorbij	het	individu,	krijg	je	
een	te	maken	met	verrassende	resultaten.	Moderatie	door	één	persoon	is	prima,	moderatie	door	
iedereen	leidt	naar	problemen	…	
	

○ Keer	terug	naar	de	vraag:	'Wat	zou	moeten	veranderen	om	met	een	gerust	hart	minder	te	
kunnen	gaan	gebruiken?		
Denk	er	aan	dat	we	rekening	moeten	houden	met	de	manier	waarop	bedrijven	opereren.		
Is	er	een	manier	te	zorgen	dat	het	geld	rond	blijft	gaan	door	het	systeem	zonder	dat	we	
onze	middelen	uitputten?		
Misschien	is	het	idee	om	geen	producten	meer	te	verkopen,	maar	om	alleen	de	werking	
van	de	producten	te	verkopen,	bijv.	het	abonneren	op	een	carpoolingservice	in	plaats	van	
een	auto	te	kopen.	En	misschien	zouden	we	er	ook	voor	kunnen	zorgen	dat	de	materialen	
van	deze	auto’s	eenvoudiger	opnieuw	gebruikt	kunnen	worden.	

○ Gevorderden vraag: waarom kan het moeilijk zijn voor een politicus om campagne te voeren 
voor 'Minder gebruiken'?	

4. Video 4: Deugdelijker producten	
Deze	video	eindigt	met	de	vraag:		Kunnen producten die langer mee gaan helpen?	

○ Bespreek	wat	de	uitdagingen	zijn	om	producten	met	een	langere	levensduur	succesvol	te	
maken?	
	
We	willen	nieuwe	producten,	maar	we	willen	ook	de	materialen	en	componenten	die	er	in	
gebruikt	zijn	voor	andere	doeleinden	gebruikt	kunnen	worden.	Om	bij	te	blijven	met	de	
nieuwste	technologie,	zullen	producten	die	waarschijnlijk	snel	verouderd	zullen	zijn	-	
zoals	een	mobiele	telefoon	-	op	een	manier	ontworpen	moeten	worden	dat	ze	kunnen	
worden	geüpgraded	en	dat	de	gebruikte	materialen	eenvoudig	teruggewonnen	kunnen	
worden.	Misschien	moeten	producten	een	vastgestelde	gebruiksperiode	hebben.	Met	
andere	woorden,	er	wordt	verwacht	dat	ze	bij	iemand	anders	een	tweede	leven	krijgen	en	
dat	uiteindelijk	de	materialen	opnieuw	gebruikt	zullen	worden.		
Producten	met	een	langere	levensduur	kunnen	werken,	maar	het	gevaar	bestaat	dat	ze	tot	
een	daling	van	de	consumptie	kunnen	leiden	en	dus	tot	een	daling	van	de	bestedingen	in	
de	economie	als	geheel	(waardoor	banen	en	uiteindelijk	de	levensstandaard	wordt	
aangetast).	

○ Gevorderden vraag:  wat zou het effect zijn voor bedrijven, werknemers en de overheid als 
producten werden ontworpen die langer mee zouden gaan?	
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5. Video 5: Efficiënter produceren?	
Deze	video	eindigt	met	de	vraag:		wat zouden we moeten veranderen om efficiency als 
oplossing te gebruiken?	

○ Introduceer	in	de	klas	dat	dit	deze	puzzel	de	'paradox	van	ef�iciëntie'	wordt	genoemd.	
Vanuit	het	milieuperspectief	is,	meer	uitgeven	aan	meer	spul	-	geholpen	door	ef�iciëntie'	-	
niet	zo	best	als	voor	dat	spul	nog	steeds	het	lineaire,	‘neem,	maak	en	wegwerp’	systeem	
gebruikt	wordt.	Ten	slotte,	is	in	dit	scenario	is	het	‘spul’'	nog	steeds	verspilling	van	
eindige	hulpbronnen	en	heeft	de	bijbehorende	een	negatieve	‘externaliteten’	zoals	
milieuvervuiling.	Dus	de	impact	per	eenheid	kan	minder	zijn,	het	algehele	negatieve	effect	
neemt	nog	steeds	toe.	

Maar	als	het	systeem	echt	effectief	was	-	d.w.z.	het	werkte	goed	-	dan	zou	ons	spul	gemaakt	worden	op	een	
manier	die	er	voor	zorgt	dat	middelen	steeds	weer	en	weer	gebruikt	kunnen	worden.	met	behulp	van	
gifvrije	materialen	en	stoffen,	en	wordt	aangedreven	door	hernieuwbare	energie.	Efciencie	binnen	dat	
systeem	zou	een	goede	zaak	zijn	

	

Bron:	Forbes	Let	op	de	ontkoppeling	van	lonen	en	productiviteit	welke	begon	rond	rond	1970.	

	

Uit	economisch	oogpunt	is	ef�iciency	geen	probleem	zolang	de	lonen	maar	mee	blijven	stijgen.	Helaas	is	
dat	in	vele	landen	niet	het	geval	met	als	gevolg	dat	leningen	het	gat	tussen	uitgaven	en	inkomsten	moeten	
dichten.	Maar	wat	gebeurt	er	als	dit	krediet	wegvalt?	

Wat	mensen	nodig	hebben	is	inkomen,	niet	alleen	maar	lagere	prijzen.	Als	we	een	systeem	zouden	kunnen	
ontwerpen	waarin	materialen	en	bronnen	telkens	weer	hergebruikt	worden	kunnen	mensen	deze	keer	op	
keer	aan	elkaar	verkopen	en	daarmee	geld	verdienen.	

● Gevorderden vragen:  

○ Waarom zou het een algemeen negatief effect op het milieu hebben als de efficiency stijgt en 
de prijzen dalen? 

○ Wat is het verschil tussen een efficiënt systeem en effectief systeem? En waar zou je eigenlijk 
voor moeten gaan? 

6. Video zes - Groen? 
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Deze	video	eindigt	met	de	vraag:		Hoewel er veel groene producten in de juiste richting, hoe ziet de 
bestemming eruit? 

Als	deze	vraag	te	ingewikkeld	is	voor	uw	klas,	wilt	u	misschien	de	volgende	vragen:	

● Wat	is	het	doel	van	'groene'	producten?	

● Helpen	'groene'	producten	ons	altijd	om	dat	doel	te	bereiken?	

● Is	het	gemakkelijk	om	de	'juiste'	keuzes	te	maken	als	consument?	

● Kan	het	'groene'	label	ons	helpen	kiezen,	of	moeten	we	experts	worden	in	elk	product	om	
hun	ecologische	en	sociale	impact	te	begrijpen?	

● Is	het	echt	eerlijk	dat	tenzij	u	het	zich	kunt	veroorloven	om	meer	te	betalen,	u	moet	
kiezen	ongezond	voedsel,	schadelijke	producten	en	vervuilde	luchten?	

● Wat	als	we	het	systeem	in	plaats	daarvan	zouden	veranderen,	zodat	alle	producten	
positief	zouden	zijn	effect?	

En	hoe	kunnen	we	het	systeem	veranderen?	Wel,	dat	is	waar	we	naar	toe	werken...	

● Gevorderden vragen: 

○ Zijn 'groene' producten altijd goed voor de planeet? Of zijn ze vaak 'minder slecht'? 

○ Zijn bedrijven hypocriet bezig wanneer zij een 'groene' lijn producten maken  naast 
hun reguliere producten?	

7. Video zeven - Minder mensen? 

Deze	video	eindigt	met	de	vraag:		hoe kunnen we dingen veranderen om ook de nieuwste leden van het 
menselijk ras welkom te heten op onze planeet? 

De	kwestie	van	controle	op	de	bevolkingsgroei	is	een	lastige	kwestie.	Gegeven	

verwachte	bevolkingsgroei,	concentreren	we	ons	er	op	hoe	we	deze	nieuwe	mensen	kunnen	verwelkomen	
ondanks	het	feit	dat	ze	de	vraag	zullen	vergroten	waardoor	uiteindelijk	meer	grondstoffen	
verbruikt	zullen	worden..	

Moedig	de	leerlingen	aan	om	een	hypothetische	oplossing	te	vinden:	als	we	een	systeem	hadden	waar	
productie	en	consumptie	goedaardig	was,	waarom	zouden	we	ons	zorgen	maken	over	het	aantal	
mensen?	

Samenvatten en reflecteren:   wat verbindt alle 'milieuvriendelijke' concepten die hebben bekeken in 
deze les?  

Ze hebben de neiging om alleen naar de korte termijn te kijken, ze kunnen negatieve economische effecten 
hebben en het zijn allemaal geïsoleerde acties in plaats van te kijken naar het hele systeem. 

We moeten het perspectief voor de langere termijn naar voren brengen, op een manier die economisch nog 
steeds ok is  maar waarbij sociale en ecologische factoren verbeteren.  

We zouden dit kunnen doen door te leren van levende systemen, vooral omdat deze levende systemen een 
indrukwekkende staat van dienst hebben van 3,8 miljard jaar. De volgende video gaat hierop in ...	

8. Video acht 	-	Leren	van	de	natuur	

Deze	video	eindigt	met	de	vraag:		wat zijn de regels voor veilige gezonde productie? 

De	verschillende	elementen	van	de	les	geven	allemaal	het	idee	dat	er	op	een	andere	manier	gekeken	kan	
worden	naar	productie	en	consumptie.	Help	uw	klas	met	conclusies	te	trekken	uit	de	lessen,	door	
toe	te	passen	wat	ze	hebben	geleerd	en	laat	ze	overwegen	waarom	mieren	een	goed	model	
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kunnen	zijn	voor	productie	en	consumptie.	En	in	hoeverre	dit	anders	is	dan	hoe	ons	systeem	
momenteel	werkt?	

Belangrijke	punten	zijn	onder	meer:	

● Hun	biomassa	is	groter	dan	die	van	mensen,	maar	hun	impact	op	de	omgeving	is	positief.	

● Ze	zijn	aangepast	aan	het	systeem,	d.w.z.	al	hun	afval	is	voedsel	voor	iets	anders,	ze	leven	
van	hernieuwbare	energie,	ze	zijn	divers	in	hun	functies	en	ze	zorgen	voor	herstel	van	
natuurlijk	kapitaal	door	bijvoorbeeld	de	wederopbouw	van	de	bodem.	

● Ze	zijn	een	effectieve	soort	(niet	alleen	ef�iciënt)	-	ze	zorgen	er	voor	dat	het	hele	systeem	
gedijt,	maar	zorgen	ook	dat	hun	eigen	soort	overleeft.	
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2.1.2		⥀  O�	����	���	��������	��������������	

Inleiding:		

Het	model	hiernaast	geeft	de	
menselijke	activiteit	weer	in	het	
midden	van	de	ecologische	omgeving.	
Dat	wil	niet	zeggen	dat	de	menselijke	
activiteit	het	middelpunt	van	de	
wereld	is.	Nee	de	menselijke	economie	
kan	slechts	bestaan	binnen	de	
ecologische	omgeving.	De	economie	
staat	dus	niet	los	van	de	omgeving,	de	
economie	bestaat	in	de	ecologische	
omgeving.	

De	vraag	is	daarmee	in	hoeverre	
wordt	dit	erkent	in	bijvoorbeeld	het	
BNP?	Zijn	er	indicatoren	binnen	het	
BNP	die	rekening	houden	met	het	
welzijn	van	het	grotere	systeem?		

Ontwerpen	we	productieprocessen,	
markten	en	beleid	die	de	realiteit	van	onderlinge	a�hankelijkheid	weerspiegelen?	

Voorlopige	antwoorden	op	deze	vragen	zijn	te	vinden	door	een	paar	andere	conceptuele	verschillen	te	
onderzoeken	tussen	de	duurzaamheid	en	conventionele	modellen.	

Doel:  

De	ontwikkeling,	economische	groei	en	milieukosten	van	het	huidige	economische	systeem	onder	de	loep	
nemen.	

Leerresultaten:  

Criteria	creëren	om	onderscheid	te	maken	tussen	mondiale	economische	ontwikkeling	en	lokaal	duurzaam	
economisch	ontwerp.	

Benodigde materialen:  

�lip-over	vellen,	stiften,	papierlijm	

Stappen:  

1. Verdeel,	na	een	korte	introductie	van	het	bovenstaande	model,		de	klas	in	vier	werkgroepen	en	
vraag	ze	om	een	facilitator	voor	hun	groep	te	kiezen.	Iedere	groep	krijgt	30	minuten	voor	een	
discussie	over	een	van	de	volgende	onderwerpen:	

a. Volledige kostenberekening: 	In	de	conventionele	economie	worden	indirecte	of	
onbedoelde	effecten	zoals	vervuiling	beschouwd	als	"externaliteiten".	De	CO2-uitstoot	
van	het	rijden	wordt	bijvoorbeeld	niet	meegerekend	in	de	prijs	van	benzine.	Het	
opruimen	van	afval	wordt	niet	weerspiegeld	in	de	prijs	van	een	consumentenartikel,	
waardoor	een	verborgen	�inanciering	wordt	gecreëerd	die	ze	kunstmatig	goedkoper	
maken.	Een	duurzaamheidsmodel	benadert	dit	op	een	andere	manier	en	probeert	de	
externe	milieu-	en	maatschappelijke	kosten	te	kwanti�iceren	met	behulp	van	een	"full	cost	
benadering".	Bespreek	wat	de	werkelijke	waarde	is	van	deze	onontbeerlijke	hulpbronnen,	
zodat	markten	gaan	werken	met	nauwkeurigere	prijsweergaves.	Welke	hulpbronnen	
biedt	een	ecosysteem?	Hoeveel	kost	het	om	een	bos	te	vervangen?	Hoeveel	is	schoon	
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water	waard?	Hoe	berekenen	we	de	gezondheid	van	mensen	bij	ongezond	of	zelfs	giftig	
werk?	

b. De Commons: 		zijn hulpbronnen die toegankelijk zijn voor alle leden van een groep 
of samenleving.  Lucht	en	water	zijn	voorbeelden	van	"milieu-commons"	waarvan	alle	
levende	wezens	a�hankelijk	zijn,	maar	die	beperkt	voorradig	zijn	en/of	aangetast	door	
overmatig	gebruik.	Hoe	we	deze	behoeften	eerlijk	verdelen	-	en	of	we	ze	als	basisrechten	
kunnen	erkennen	-	zijn	de	beleidsvragen	rond	'de	Commons'.		
In	het	oude	model	wordt	overmatig	gebruik	van	de	Commons	vaak	gezien	als	de	
onvermijdelijke	'tragedie'	van	openbare	toegang.	Wat	betekent	dit?		
Duurzaamheid	erkent	ook	het	risico	van	overmatig	gebruik	en	zoekt	naar	
beleidsoplossingen	die	rechtvaardig	zijn	en	de	hulpbronnen	ondersteunen;	dit	kan	een	
mix	van	marktwerking,	regelgeving,	culturele	normen	en	gemeenschapseigendom	zijn.	
Hoe	zien	deze	eruit?		

c. Langetermijn- versus kortetermijnrendement: 	Binnen	de	duurzaamheid	wordt	erkent	
dat	op	de	lange	termijn	het	welzijn	van	de	menselijke,	economische	en	ecologische	
gezondheid	in	tijd,	plaats	en	schaal	met	elkaar	verbonden	zijn.	In	deze	visie	worden	
kortetermijnacties	beoordeeld	op	basis	van	de	langetermijn	gevolgen	ervan.	Het	oude	
model	daarentegen	heeft	de	neiging	zich	te	concentreren	op	kortetermijn	rendementen:	
winst,	bruto	nationaal	product	(bnp)	of	aandelenrendement.	En	hoewel	deze	
kortetermijnmaatregelen	zeker	van	belang	zijn	in	een	duurzaamheidsmodel,	de�iniëren	
ze	niet	'succes'	in	dezelfde	mate	als	in	het	oude	model.	Wat	de�inieert	succes	in	een	
duurzaamheidsmodel?	Wat	zijn	enkele	kortetermijnacties	met	gevolgen	op	de	lange	
termijn?	

d. Kwaliteit versus kwantiteit 	("Meer	versus	beter"):	Zowel	de	duurzame	als	
conventionele	economie	houden	zich	bezig	met	welzijn.	Het	duurzaamheidsmodel	meet	
het	welzijn	door	kwalitatieve	verbeteringen	in	gezondheid,	geluk	en	bevrediging	van	de	
echte	behoeften.	Aan	de	andere	kant	neigt	het	oude	model	naar	stimulering	van	
kwantitatieve	groei,	met	de	veronderstelling	dat	"meer"	"beter"	is.	Denk	bijvoorbeeld	aan	
het	bnp:	een	stijging	van	het	bnp	wordt	als	goed	nieuws	beschouwd,	maar	het	bnp	kan	
ook	stijgen	als	een	resultaat	van	uitgaven	aan	bestrijding	van	criminaliteit,	ziekte	of	
noodzakelijke	schoonmaakkosten	na	een	milieuramp.	De	indicator	maakt	geen	
onderscheid	tussen	gunstige	economische	groei	en	"winst"	die	wordt	behaald	door	
uitgaven	aan	negatieve	zaken	zoals	bijvoorbeeld	criminaliteit.	Duurzaamheidsindicatoren	
daarentegen	bekijken	economische	groei	in	een	breder	kader	van	welzijn	van	de	
gemeenschap	en	het	milieu.	Wat	kunnen	enkele	duurzaamheidsindicatoren	zijn	voor	dit	
welzijn?	

2. Laat	de	leerlingen	een	infographic	maken	van	hun	bevindingen.	Elke	leerling	maakt	op	een	A4	een	
deel	van	de	infographic	deze	worden	later	op	een	�lipovervel	aan	elkaar	geplakt.	De	coördinatie	
van	de	groep	ligt	bij	de	facilitator.	

3. Hang	de	gemaakte	infographics	op	en	laat	de	leerlingen	hun	bevindingen	presenteren	aan	de	klas.	
	

Evaluatie:	Jongeren:	Vraag	na	de	presentaties	aan	de	leerlingen	wat	ze	geleerd	hebben	over	de	werking	van	
de	wereldeconomie	en	waar	deze	verduurzaamd	zou	kunnen	worden.	

2.1.3		⥀  Z������������	

Inleiding:  

De	visserijen	in	de	wereld	hebben	het	moeilijk.	Overbevissing,	destructieve	visserijpraktijken	en	
milieuoverlast	eisen	hun	tol.	Deze	activiteit	helpt	om	meer	te	weten	te	komen	over	de	grenzen	van	de	groei	
en	de	coöperatieve	economie.	De	"Fishing	Game"	is	een	krachtige	simulatie-oefening	die	duidelijk	maakt	
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hoe	managementbeleid	en	de	"Tragedy	of	the	Commons"	de	duurzaamheid	van	de	visserij	in	de	wereld	
beın̈vloeden.	

Doel:		

1. Deelnemers	leren	uit	eigen	ervaring	waar	onbegrensd	oogsten	vanuit	“De	Commons”	toe	kan	
leiden.		

2. Het	concept	van	de	draagkracht	van	de	natuur	te	begrijpen.		

3. Plezier	te	hebben	en	nadenken	over	hoe	onze	acties	De	Commons	beın̈vloeden.	

Leerresultaten:  

De	deelnemers	leren	hoe	belangrijk	het	is	om	De	Commons	duurzaam	te	beheren.	

Benodigde materialen:  

Ruimte	geschikt	voor	drie	of	vier	spelers.	Gedrukte	exemplaren	van	de	score	vellen.	

Stappen:  

Maak	groepen	van	elk	vier	spelers.	Geef	elke	speler	een	scoreblad.	Elke	persoon	in	de	groep	vist	in	
dezelfde	oceaan	op	zwaardvis.	Geef	een	envelop	gevuld	met	visjes	(40	uitgeknipte	visjes)	aan	de	bankier	
("De	natuur")	in	elke	spelersgroep.	De	bankier	legt	20	vissen	in	het	midden	van	de	tafel.	Twintig	vissen	is	
de	draagkracht	van	deze	oceaan	voor	zwaardvis.	

Er	zijn	maximaal	10	spelronden,	elke	persoon	kan	op	de	volgende	manieren	een	bepaald	aantal	
zwaardvisjes	per	beurt	vissen:	

1.	Harpoenvissen:	neem	een			vis.	

2.	Lange-lijn	vissen:	neem	twee	vissen.	

3.	Free-for-all	Lange-lijn	vissen:	neem	drie	vissen.	

Na	elke	ronde	wanneer	alle	spelers	hun	vissen	hebben	genomen,	zal	de	bankier	het	aantal	zwaardvissen	
tellen	en	25%	toevoegen	aan	de	pot,	tot	een	maximum	van	20	vissen	(naar	boven	afronden).	

Voorbeeld:	als	er	nog	12	vissen	over	zijn,	worden	3	vissen	(25%	van	12)	aan	de	pot	toegevoegd,	waardoor	
het	totaal	op	15	komt.	(In	het	echte	leven	produceren	zwaardvissen	elk	jaar	veel	minder	dan	25%	nieuwe	
nakomelingen	-	ze	zijn	net	als	mensen	omdat	ze	in	de	loop	van	hun	leven	weinig	kinderen	hebben.)	De	
toegevoegde	vissen	vertegenwoordigen	het	aantal	baby-zwaardvissen	geproduceerd	door	de	zwaardvissen	
die	overblijven	nadat	iedereen	zijn	vissen	heeft	gevangen.	Het	doel	is	om	zoveel	mogelijk	vissen	te	hebben	
na	het	spelen	van	alle	10	rondes.	

Spel instructies: 

Spel	1:	Iedereen	kiest	aan	het	begin	van	het	spel	een	vistechniek	en	blijft	deze	gebruiken	tot	het	einde	van	
het	spel.	

Spel	2:	Iedereen	kiest	voor	een	vistechniek,	maar	kan	elke	beurt	van	techniek	veranderen	tijdens	het	spel.	

Spel	3:	Iedereen	is	een	harpoenvisser	en	kan	in	elke	ronde	niet	meer	dan	één	vis	nemen.	

Spel	4:	Iedereen	kiest	voor	een	vistechniek,	maar	kan	elke	beurt	van	techniek	veranderen	tijdens	het	spel.	
Voeg	aan	het	einde	van	elke	ronde	10%	toe	in	plaats	van	25%.	(Overschrijd	het	maximum	van	20	vissen	
nog	steeds	niet)	
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Evaluatie:  

Verzamel	de	deelnemers	nadat	ze	het	spel	hebben	voltooid	en	hun	resultaten	hebben	opgeteld	in	een	
cirkel	om	het	spel	te	bespreken.	

vragen:	

● Wat	was	“De	Commons”	in	deze	game?		

● Wat	was	jouw	strategie	voor	het	vissen?	

● Hoeveel	van	jullie	hebben	alle	tien	ronden	in	elk	spel	voltooid?	Waarom	niet?	

● Wat	was	jouw	doel?	(Deze	vraag	leidt	terug	naar	Mentale	modellen	die	we	in	eerdere	oefeningen	
zagen.)	Hoe	kunnen	we	het	oogsten	van	beperkte	hulpbronnen	duurzaam	maken?	

B������	

https://goodlife.leeds.ac.uk/countries/#Netherlands	

https://www.oikos.be/tijdschrift/archief/jaargang-2015/oikos-73-2-2015/981-73-10-jan-mertens-leven
-binnen-planetaire-grenzen/�ile	

https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/nieuwe-economieen/de-donut-economie	

https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/planet/11-home/5171-negen-grenzen-aan-de-aarde	

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJxO2DxkRtAFb8uU9702KFet3PL0qC1Yp	

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/apr/06/kate-raworth-
doughnut-economics-new-economics	

https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development/transcript?la
nguage=nl	

https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/onze-aanpak/onderzoek-en-innovatie/one-planet-thinking.htm	

https://www.stockholmresilience.org/education/independent-courses.html	

https://geogra�ie.nl/artikel/het-antropoceen	

https://www.energycoinfoundation.org/links/	

https://www.ucgroup.nl/supply-chain-van-de-toekomst-van-daadkracht-naar-holistisch-denken/	

https://www.earthdeeds.org/	

https://www.vlees.nl/themas/milieu-techniek/footprint-co2/	

https://www.voetafdruk.eu/uwvoetafdruk/	

https://www.duurzaamthuis.nl/hoeveel-co2-stoot-ik-uit-bereken-je-carbon-footprint	

https://www.sdgnederland.nl/	

http://capitalinstitute.org/8-principles-regenerative-economy/	
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K������������	

● Hoe	de	wereldeconomie	van	vandaag	werkt	en	waarom	we	deze	moeten	veranderen	

● Onderzoeken	van	de	wereldeconomie	en	de	gevolgen	van	globalisering	

● Verschuiving	van	de	mondiale	economie	naar	duurzaamheid	

● Voetafdruk	analyse	en	ecologische	gevolgen	

R��������	������������	
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2.2			B�����	��	����	

I����������	

De manier waarop geld werkt, heeft een diepgaande invloed op bijna alle aspecten van ons 
economisch leven. In dit thema onderzoeken jongeren de verschillende manieren waarop onze 
geldsystemen economisch gedrag conditioneren. Ze onderzoeken tevens  manieren die het mogelijk 
maken dat geld een gunstiger invloed heeft op het economische leven. 

W�����	

Om	de	diepgaande	invloed	van	geld	op	bijna	alle	aspecten	van	het	economische	leven	te	kunnen	
doorgronden.	

H��	

● Door	de	verschillende	manieren	waarop	onze	geldsystemen	economisch	gedrag	conditioneren	te	
onderzoeken.	

● Door	manieren	te	onderzoeken	die	het	mogelijk	maken	dat	geld	een	gunstiger	invloed	heeft	op	het	
economisch	leven.	

V����������	������	

● Heeft	u	jongeren	de	verschillende	manieren	laten	onderzoeken	waarop	onze	geldsystemen	
economisch	gedrag	conditioneren?	

● Heeft	u	erover	nagedacht	of	jongeren	samen	binnen	een	project	een	complementair	valutasysteem	
kunnen	creëren?		

● Heeft	u	jongeren	laten	verdiepen	je	in	alle	lokale	valuta	en	handelssystemen?	
● Heeft	u	jongeren	crowdfunding	als	optie	laten	overwegen	als	een	middel	om	bepaalde	aspecten	

van	hun	project	te	�inancieren?	
● Heeft	u	jongeren	laten	onderzoeken	welke	soorten	lokale	mogelijkheden	kunnen	helpen	om	

kapitaal	aan	te	trekken	voor	hun	project?	
● Heeft	u	jongeren	de	basis	van	de	community	land	trust	en	coöperatieve	modellen	laten	

verkennen?	

W��	

T����������	�����	

	
⥀  G�����������	���	����	(SDG	12)	

Lange	tijd	ruilden	mensen	goederen	met	elkaar.	Een	vis	voor	een	stuk	brood.	Geld	bestond	toen	nog	niet.	
Een	van	de	eerste	betaalmiddelen	is	zout.		Zout	is	in	het	Latijn	sal.	Ons	woord	salaris	is	daar	van	afgeleid.	
In	andere	gebieden	gebruiken	mensen	potten,	veren,	sieraden,	dierentanden	of	schelpen	als	betaalmiddel.	
De	eerste	gouden	en	zilveren	munten	werden	ongeveer	500	jaar	voor	Christus	gebruikt	als	ruilmiddel.	In	
1378	kwam	de	Hollandse	gulden	van	graaf	Willem	V	in	omloop.	In	die	tijd	waren	er	meerdere	munthuizen	
die	munten	drukten.	In	1588	neemt	de	Staten-Generaal,	de	hoogste	wetgevende	macht	in	de	Republiek,	de	
verantwoording	van	de	verschillende	provinciale	munthuizen	in	de	Republiek	op	zich.	Voor	dit	speciale	
doel	wordt	de	Generaliteits	Muntkamer	opgericht.	Die	stelt	alle	regels	op	waar	de	vele	munthuizen	in	de	
Republiek	zich	aan	moeten	houden.	Rond	1690	werden	de	gewesten	het	eens	over	de	invoering	van	een	
nieuwe	gulden	–	de	generaliteitsgulden.	Afgesproken	werd	dat	deze	gulden	nog	maar	9,6	gram	�ijn	zilver	
zou	bevatten.	Op	deze	nieuwe	munt	werd	voor	het	eerst	de	munteenheid	–	de	waarde	van	de	munt	–	
vermeld.	Vanaf	1830	was	er	1	munthuis	in	Nederland	die	munten	drukten.		In	2002	werd	de	gulden	
vervangen	door	de	euro	en	in	2016	werd	het	laatste	munthuis	in	Nederland	verkocht.	
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⥀  W��	��	����?	(SDG	12)	

Geld	is	in	essentie	een	symbolische	voorstelling	van	een	zekere	waarde.	

Er	zijn	twee	soorten	geld:		
Chartaal geld: 	dat	is	al	het	geld	dat	je	kunt	vasthouden.	Dus	alle	munten	en	bankbiljetten.		
Giraal :	dat	is	al	het	geld	dat	op	betaalrekeningen	staat	bij	banken.	Je	kunt	het	direct	opnemen	met	je	
pinpas	of	er	elektronische	betalingen	mee	doen.	Van	de	ruim	300	miljard	euro	die	in	Nederland	in	omloop	
is,	is	nog	maar	7	procent	chartaal	geld.		

⥀  F���	�����������	(	SDG	12)	

Tot	1971	was	ons	geld	altijd	direct	of	indirect	gekoppeld	aan	goud.	Sinds	de	zomer	van	1971	hebben	we	op	
mondiaal	niveau	te	maken	met	het	zogeheten	�iat	geldstelsel,	een	stelsel	waarin	de	uitgevers	van	geld,	
namelijk	de	centrale	banken,	onbeperkte	hoeveelheden	ervan	kunnen	drukken.	

⥀   R����	(SDG	10	��	SDG	12))	

Het	creëren	van	geld	met	rente	heeft	een	grote	invloed	op	de	werking	van	de	
hedendaagse	economieën.	Rentebetalingen	zijn	een	mechanisme	voor	het	
overbrengen	van	rijkdom	van	de	armen	naar	de	rijken,	zowel	binnen	landen	
als	internationaal.	Dit	is	duidelijk	te	zien	in	de	bevindingen	van	onderzoek	uit	
Duitsland,	zoals	weergegeven	in	de	gra�iek	hiernaast.	Dit	toont	aan	dat	de	
rijkste	tien	procent	van	de	bevolking	ongeveer	twee	keer	zo	veel	verdient	aan	
rente-inkomsten	op	hun	deposito's	bij	de	bank	als	zij	rentebetalingen	betalen	
op	hun	leningen.	Voor	de	onderste	80	procent	is	deze	vergelijking	omgekeerd,	
waarbij	de	uitgaven	het	dubbele	zijn	van	het	inkomen.	

‘	Gemiddeld betaalt iedere Nederlander van jong tot oud jaarlijks meer dan 7000 
Euro (22% van een gemiddeld inkomen) aan rentelasten. Als je jaarlijks niet 
minstens net zoveel rente ontvangt dan hoor jij bij de 80% die de nadelen van 
ons huidige geldsysteem ondervindt. Gemiddeld werkt elke Nederlander jaarlijks 
“gratis” 81 dagen voor de rijkste 1% door de werking van rente in ons huidige 
economische systeem.’ 	Bron:	Youth	for	Human	Rights.	

http://www.mensenrechten.org/hoe-werkt-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/#.XFgp-s9Kiw4	

Ditzelfde	principe	werkt	ook	op	internationaal	niveau;	de	landen	in	het	zuiden	hebben	miljarden	dollars	
aan	schulda�lossing	betaald	aan	de	rijke	landen	en	mondiale	�inanciële	instellingen,	zonder	in	veel	gevallen	
het	geleende	kapitaal	terug	te	betalen.	'	Alles wat we tot 1985 of 1986 hebben geleend, bedroeg ongeveer $ 5 
miljard. Tot nu toe hebben we ongeveer $ 16 miljard terugbetaald. Toch wordt ons verteld dat we nog steeds 
ongeveer $ 28 miljard verschuldigd zijn ... vanwege de rentetarieven van buitenlandse schuldeisers. Als je me 
vraagt   wat het ergste is van de wereld, zal ik zeggen dat het samengestelde rente is .	'	
-	President	Obasanjo	van	Nigeria.	

⥀  E����������	��	���������	�����	��	��	������	�����	��������������	(SDG	8	��	SDG	10)	

“Er	bestaat	een	“internationale,	nomadische	sociale	klasse”	die	de	planeet	domineert,	aldus	Susan	George,	
directrice	van	het	Transnational	Institute	(TNI).	Het	wordt	door	TNI	met	een	aantal	infographics	
onderbouwd.	TNI,	een	instituut	van	activistische	academici	publiceerde	deze	infographics	gelijktijdig	met	
het	World	Economic	Forum	in	Davos	op	hun	website	en	facebookpagina.	De	infographics	tonen	hoe	enorm	
geconcentreerd	de	economische	en	politieke	macht	in	de	wereld	inmiddels	is.	De	infographics	geven	de	
volgende	cijfers:	

● 7	van	de	10	rijkste	bedrijven	zijn	olie-	en	energiebedrijven.	
● Minder	dan	1%	van	de	bedrijven,	voornamelijk	banken,	controleren	de	aandelen	van	40%	van	alle	

bedrijven	wereldwijd.	
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● Meer	dan	de	helft	van	de	top	beursgenoteerde	banken	en	oliemaatschappijen	zitten	in	elkaars	
besturen.	

● 40	van	de	top	100	grootste	economieën	ter	wereld	zijn	bedrijven.	
● 0,001%	van	de	wereldbevolking,	slechts	100.000	mensen,	bezitten	activa	ter	waarde	van	14,6	

biljoen	dollar,	meer	dan	een	vijfde	van	het	BBP	van	de	wereld.	
● Met	de	activa	van	alle	miljonairs	in	de	wereld	zou	je	de	schulden	van	de	EU	crisislanden	

(Griekenland,	Ierland,	Italië,	Portugal,	Spanje)	tien	keer	kunnen	a�betalen	
● Alleen	de	toename	van	de	welvaart	in	2011	van	de	25	rijkste	miljardairs	van	de	wereld	zou	de	

gehele	universitaire	studiekosten	van	het	Verenigd	Koninkrijk	elf	keer	kunnen	betalen.	
Met	de	totale	rijkdom	van	deze	25	miljardairs	zou	je	de	volledige	kosten	van	universeel	primair	en	
secundair	onderwijs	in	ontwikkelingslanden	bijna	vier	keer	kunnen	betalen.”	

Bron:		https://economielinks.wordpress.com/2013/02/06/tni-wie-domineert-de-planeet/	

⥀  H��	�����	�������������?	(SDG	8)	

“Bij	geld	denkt	men	vaak	eerst	aan	bankbiljetten	en	munten.	Ons	huidige	geld	bestaat	echter	nog	maar	
voor	ongeveer	zeven	procent	uit	contant	geld.	Het	overgrote	deel	van	de	geldhoeveelheid	–	93	procent	–	
bestaat	uit	giraal	geld.	Dit	zijn	banktegoeden,	feitelijk	schulden	van	de	bank	aan	de	rekeninghouder.	Dit	
girale	geld	wordt	voornamelijk	door	commerciële	banken	gecreëerd	bij	het	verstrekken	van	leningen.	
Hoe	gaat	dit	in	zijn	werk?	Wanneer	een	bank	een	lening	verstrekt,	is	de	uitstaande	lening	een	nieuwe	
bezitting	voor	de	bank;	de	lener	dient	deze	met	rente	af	te	betalen.	Tegelijkertijd	schrijft	de	bank	een	giraal	
tegoed	bij	op	de	rekening	van	de	klant	die	de	lening	aangaat.	Dit	girale	tegoed	is	een	schuld	van	de	bank	
aan	de	rekeninghouder;	de	rekeninghouder	kan	dit	tegoed	desgewenst	opnemen	in	contanten.	Geld,	schuld	
en	banken	zijn	in	het	huidige	systeem	dus	nauw	met	elkaar	verweven.	Dat	banken	nieuw	geld	kunnen	
scheppen	betekent	niet	dat	dit	een	ongeremd	proces	is.	“		

Bron:	
https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2019/01/17/geld-en-schuld---de-publieke-rol-van-banken/R100+Geld
+en+Schuld+-+Synopsis_web.pdf	

	

⥀  E�	����	����	�����������	��������	���	�����������	��	��	��������	���̈��������.	(SDG	8)	

1. Er	moet	vraag	naar	leningen	zijn.	Alleen	dan	kan	er	een	lening	worden	verstrekt	en	wordt	er	
nieuw	geld	gecreëerd.	

2. Balansrisico’s	zijn	voor	banken	een	beperkende	factor	bij	de	creatie	van	geld.	Banken	lopen	bij	het	
verstrekken	van	een	lening	het	risico	dat	deze	niet	wordt	terugbetaald.	Een	bank	moet	voldoende	
eigen	vermogen	hebben	om	eventuele	verliezen	op	te	vangen.	

3. De	rentes	die	de	centrale	bank	hanteert	hebben	grote	invloed	op	andere	rentes,	op	wisselkoersen	
en	op	prijzen	van	aandelen	en	obligaties.	Dit	alles	beın̈vloedt	de	vraag	naar	leningen	en	de	
bereidheid	van	banken	om	die	te	verstrekken.	

Veranderende context voor geldschepping 

1. Er	heeft	een	verschuiving	plaatsgevonden	van	contant	geld	naar	giraal	geld.	Waar	na	de	Tweede	
Wereldoorlog	de	maatschappelijke	geldhoeveelheid	nog	maar	voor	iets	meer	dan	de	helft	uit	
giraal	geld	bestond,	is	dat	nu	meer	dan	90	procent.	

2. De	publieke	betaal-	en	spaaropties	zijn	nagenoeg	verdwenen.	

Deze	veranderde	context	is	van	belang	omdat	de	risico’s	van	geldschepping	voor	banken	veranderd	zijn.	
Banken	houden	tegenwoordig	minder	reserves	en	makkelijk	verkoopbare	bezittingen	aan	en	hebben	een	
impliciete	overheidsgarantie,	die	het	risico	op	faillissement	vermindert.	Dit	houdt	in	dat	de	
remmen	op	geldschepping	minder	sterk	zijn	geworden.	

	

118	

https://economielinks.wordpress.com/2013/02/06/tni-wie-domineert-de-planeet/
https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2019/01/17/geld-en-schuld---de-publieke-rol-van-banken/R100+Geld+en+Schuld+-+Synopsis_web.pdf
https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2019/01/17/geld-en-schuld---de-publieke-rol-van-banken/R100+Geld+en+Schuld+-+Synopsis_web.pdf


24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 119/352

	

⥀   D�	WRR	(W����������������	R���	����	���	R��������������.)	����������	����	�������������	
��	���	�������	�����������	(SDG	10)	

1. De grote omvang van private  schulden 	en	hoge	volatiliteit	van	schulden	en	de	onbalans	tussen	
publieke	en	private	belangen.	De	hoge	schuldenniveaus	kunnen	leiden	tot	meer	instabiliteit	
(crises),	zorgen	ervoor	dat	herstel	na	een	crisis	langer	duurt	en	leiden	tot	onevenwichtige	
economische	groei.	

2. De borging van de publieke dimensie. 	De	paradox	is	dat	terwijl	een	steeds	groter	deel	van	het	
bankwezen	is	gaan	opereren	als	puur	commerciële	instellingen,	het	bankwezen	–	ongemerkt	–	een	
steeds	grotere	publieke	rol	is	gaan	vervullen.	Door	het	toenemende	belang	van	giraal	geld,	het	
verdwijnen	van	de	publieke	optie	voor	betalen	en	sparen	en	de	concentratie	in	het	bankwezen,	is	
een	beperkt	aantal	banken	steeds	belangrijker	geworden	voor	cruciale	publieke	belangen,	zoals	
de	betaalinfrastructuur,	kredietverlening	en	�inanciële	stabiliteit.	De	overheid	heeft	ook	een	
grotere	rol	in	het	bankwezen.	Door	de	omvang	van	banken	en	hun	belangrijke	rol	in	het	
betaalverkeer	en	kredietverlening	is	de	impliciete	en	expliciete	overheidsgarantie	groter	
geworden,	zoals	tijdens	de	crisis	ook	bleek	uit	de	omvangrijke	bedragen	waarmee	banken	zijn	
gered.	Banken	zijn	door	deze	ontwikkelingen	feitelijk	een	soort	semipublieke	instellingen	
geworden.	

⥀   M��������	������������	����	���	������������	(SDG	10	��	SDG	12)	

Oplossing van stichting Ons Geld, 	gebaseerd	op	het	Chigagoplan	uit	de	jaren	dertig:	doorsnijden	van	de	
nauwe	band	tussen	geld	en	schuld.	Het	huidige	bankenlandschap	zou	worden	gesplitst	in	een	betaaldeel	
en	een	�inancieringsdeel.	In	het	betaaldeel	wordt	geld	aangehouden	op	rekeningen	direct	bij	de	centrale	
bank	of	bij	betaalbanken	waarbij	alle	tegoeden	voor	honderd	procent	gedekt	zijn	met	
centralebankreserves.	In	het	�inancieringsdeel	dienen	banken	eerst	geld	op	te	halen	voordat	zij	leningen	
kunnen	verstrekken.	Zij	kunnen	dus	geen	nieuw	geld	creëren.		

Stichting	Ons	Geld	heeft	meerdere	innovatieve	theorieën	ontwikkeld	hoe	je	het	geldstelsel	zou	kunnen	
hervormen.	Eén	daarvan	is	het	invoeren	van	een	digitale	kluis	waar	je	je	geld	kunt	bewaren	zonder	
gedwongen	te	zijn	het	uit	te	lenen	(aan	een	bank)	en	waarmee	je	op	een	snelle,	veilige,	goedkope	(gratis?)	
en	(semi)anonieme	manier	betalingen	kunt	doen.	

Bron:		https://onsgeld.nu/meer-info/	

Aanbevelingen WRR:  De	WRR	vindt		een	evenwichtigere	groei	van	schuld	en	een	betere	balans	tussen	
publieke	en	private	belangen	belangrijk	en	zien	een	aantal	belangrijke	veranderingen	die	daarvoor	
doorgevoerd	moeten	worden.	De	WRR		beveelt	aan:	
–	Zorg	voor	diversiteit	in	de	�inanciële	sector	
–	Tem	de	overmatige	schuldengroei	
–	Wees	beter	voorbereid	op	de	volgende	crisis	
–	Veranker	de	publieke	dimensie	van	banken	

Bron:	https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2019/01/17/geld-en-schuld---de-publieke-rol-van
-banken/samenvatting-geld-en-schuld-de-publieke-rol-van-banken.pdf	

Islamitisch bankieren :	Er	is	een	groeiende	belangstelling	in	de	concepten	die	ten	grondslag	liggen	aan	
islamitisch	bankieren.	Islamitisch	bankieren	of	islamitisch	�inancieren,	is	een	systeem	van	bankieren	
volgens	de	principes	van	de	sharia,	de	islamitische	wetgeving.	Aangezien	de	islam	geen	vast	leergezag	
kent,	variëren	de	precieze	regels	van	land	tot	land.	In	essentie		houdt	dit	in	dat	de	banken	een	aandeel	
nemen	in	de	bedrijven	waarin	ze	investeren	in	plaats	van	rente	in	rekening	te	brengen.	Dit	zou,	zo	wordt	
betoogd,	zowel	een	grotere	belangengemeenschap	creëren	tussen	ondernemer	en	bankier	om	ervoor	te	
zorgen	dat	het	bedrijf	een	succes	wordt	en	tevens	de	behoefte	aan	groei	op	jaarbasis	wegnemen.	
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De hervorming van de reservevaluta  is	ook	het	onderwerp	van	vele	voorstellen	voor	monetaire	
hervorming.	Een	reservemunt	of	-valuta	is	een	valuta	die	door	de	overheid	en	andere	instanties	van	een	
land	vaak	in	grote	hoeveelheden	achter	de	hand	wordt	gehouden	als	onderdeel	van	de	internationale	
reserves	van	een	land.	Deze	valuta	is	doorgaans	niet	de	valuta	van	dat	land	zelf,	maar	de	valuta	die	
wereldwijd	het	meest	gebruikt	wordt	voor	de	handel	in	bepaalde	goederen	zoals	aardolie,	goud	enz.	De	
Amerikaanse	dollar	en	de	euro	zijn	de	twee	valuta	die	het	meest	worden	gebruikt	als	reservemunt.	Samen	
zijn	ze	goed	voor	90%	van	de	wereldwijde	reserves.	(Bron:	https://nl.wikipedia.org/wiki/Reservemunt).	
Als	alternatief	lijkt	er	een	drievoudig	handelssysteem	op	te	komen,	één	in	elk	van	de	economische	
hoofdblokken	van	de	wereld;	Europa's	Euro,	Azië	Yen	en	de	Amerikaanse	dollar.	Andere	ideeën	omvatten	
de	oprichting	van	een	nieuwe	valuta	voor	internationale	handel.	Deze	omvatten	de	Terra	(Lietaer	2001)	en	
de	Emission	Based	Currency	Unit	(Douthwaite	1999).	

TNI-studie :	In	de	recent	voltooide	TNI-studie	is	de	grondgedachte	in	detail	uiteengezet	voor	10	
belangrijke	vereisten	voor	de	wereldwijde	�inanciële	sector.	Dit	zijn:	1)	Beperk	de	activiteiten	van	
hedgefondsen	en	sluit	belastingparadijzen;	2)	verbod	op	door	hypotheek	gedekte	waardepapieren	en	
derivaten;	3)	Ga	naar	100	procent	reserve	banking;	4)	Nationaliseren	van	�inanciële	instellingen	die	"te	
groot	zijn	om	te	falen";	5)	Herinstalleer	de	Glass	Steagall	Act	die	een	Chinese	muur	heeft	geplaatst	tussen	
commercial	banking	en	investment	banking;	6)	Stel	drastische	beperkingen	in	voor	de	beloning	van	
bestuurders;	7)	Uitfasering	van	ratingbureaus;	8)	Een	nieuwe	Bretton	Woods-conferentie	bijeenroepen	om	
nieuwe	instellingen	en	regels	voor	mondiaal	�inancieel	bestuur	op	te	zetten,	het	monopolie	van	de	dollar	
als	reservemunteenheid	van	de	wereld	te	beëindigen	en	nieuwe,	eerlijke	regelingen	voor	ontwikkeling	en	
klimaat�inanciering	vast	te	stellen;	9)	Maak	de	centrale	banken	verantwoordelijk;	en	10)	Ga	naar	een	
volledige	politieke,	�iscale	en	monetaire	unie	in	de	landen	van	de	eurozone	of	anders	de	euro	verlaten.	
Bron:		https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/crisis-na-crisis-waarom-hervorming-van-de-�inanciele-sector-niet-genoeg-is	

"Als geld niet uw dienaar is, zal het uw meester zijn. "	
-	Sir	Francis	Bacon	

⥀   A�����������	������	(SDG	12)	

Het	is	nog	niet	zo	heel	lang	geleden	dat	iedere	regio	zijn	eigen	munt	had.	En	het	lijkt	erop	dat	steeds	meer	
regio’s	en	gemeenschappen	opnieuw	gebruik	maken	van	een	eigen	alternatieve	valuta.	Een	alternatieve	
munteenheid	of	alternatieve	valuta	is	een	munteenheid	die	geen	wettig	betaalmiddel	van	een	land,	regio	of	
streek	is	(zoals	de	munteenheden	die	vastgelegd	zijn	in	de	ISO	4217),	of	dit	in	het	verleden	was	(zoals	
historische	munteenheden),	maar	die	wel	als	betaal-	of	ruilmiddel	wordt	gebruikt.	Ze	worden	soms	ook	
wel	complementaire	munteenheden	genoemd.	Complementaire	munten	bestaan	op	verschillende	niveaus	
en	voor	verschillende	doeleinden.		Een paar voorbeelden :	

● 	Flyer	miles	die	wereldwijd	gebruikt	worden	door	de	luchtvaartindustrie	
● 	Japanse	Fureai	Kippu	(letterlijk	“Zorgrelatie	Tickets”)		
● Saber	certi�icaten	
● Bitcoins	
● Blockchain 	6

● Energycoin	
● WIR	
● LETS	

Het	startpunt	voor	complementaire	munten	is	om	die	behoefte	(noden)	te	vervullen	die	onvervuld	blijven	
nadat	de	transacties	door	middel	van	gewoon	geld	gebeurd	zijn.	Denk	aan:	

● Sociale	behoefte	(node)	als	ouderenzorg	of	jeugdbegeleiding.	
● Economische	behoefte	(node)	als	werkloosheid	en	onvoldoende	tewerkstelling.	

6	Blockchain	is	geen	munt	op	zichzelf	het	is	een	techniek	waar	een	muntsysteem	op	gebaseerd	kan	worden	
zoals	bitcoin	&	co	
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● Commerciële	behoefte	(node)	zoals	de	concurrentiekracht	van	lokale	bedrijven	tegenover	
supermarktketens	en	grootwarenhuizen.	

● Ecologische,	culturele,	educatieve	behoefte	(node).	
● Ondersteuning	voor	plaatselijke	non-pro�it	organisaties	en	gemeenschapsprojecten.	

De voordelen van complementaire munten  zijn: 

● Complementair	geld	levert	een	win-winsituatie	voor	iedereen.		
● Complementair	geld	stabiliseert	het	economisch	en	sociaal	systeem.	
● Het	is	transparant.	
● Het	kan	democratisch	gecontroleerd	worden.	
● Complementair	geld	brengt	onbenutte	bronnen	van	waarde	in	contact	met	onvervulde	wensen	en	

creëert	daarom	nieuwe	banen,	die	vaak	niet	‘economisch’	zijn	binnen	het	huidige	geldsysteem.	
● Complementair	geld	bevordert	de	sociale	interactie	en	dus	de	sociale	‘lijm’	tussen	de	deelnemers.		
● Complementair	geld	is	goed	voor	de	regionale	economie.	Het	bevordert	de	lokale	

werkgelegenheid	en	zorgt	ervoor	dat	er	minder	transport	nodig	is,	wat	goed	is	voor	het	milieu.	
● Complementair	geld	kan	niet	gebruikt	worden	voor	speculatie	op	de	�inanciële	markten	en	ook	

niet	om	winsten	naar	belastingparadijzen	door	te	sluizen.		
● Complementair	geld	draagt	eraan	bij	dat	aan	de	groeiende	inkomensverschillen	een	halt	wordt	

toegeroepen.	Er	wordt	geen	rente	op	dit	geld	geheven,	dus	er	is	ook	geen	rente-overdracht	van	
lage	naar	hoge	inkomens.	

(Bron:			http://www.transitie.be/user�iles/�ile/De%20gids%20voor%20een%20gemeenschapsmunt.pdf	)	

“	Er zijn 1,8 miljoen Japanners die dagelijks hulp nodig hebben. Japan is, samen met Italië, de snelst 
verouderende samenleving ter wereld. Je hebt dus de keuze: als je oneindig veel geld hebt als overheid, kun je 
de kosten van die veroudering betalen in de gewone munt. Maar er zal een moment komen waarop er zoveel 
zorgbehoevende bejaarden zijn, dat je dat niet meer kunt. Dan begint de harde keuze. Ofwel moet je de 
belastingen verhogen tot boven de 100 procent, ofwel gebruik je de methode van Margaret Thatcher: de taart 
blijft even groot maar je verdeelt ze in steeds kleinere stukjes. De derde oplossing is een speciale munt 
scheppen die niet uit hetzelfde budget betaald wordt. ”	PROFESSOR	BERNARD	LIETAER	

⥀   J������	F�����	K����	(SDG	10)	

De	Japanse	fureai	kippu	zorgzame	relatiebiljetten	helpen	de	�inanciële	gevolgen	van	de	vergrijzing	op	te	
vangen.	Buren	kunnen	Japanse	ouderen	bijstaan	in	hun	dagelijkse	problemen	en	zo	fureai	kippu	
verdienen,	die	uitgedrukt	worden	in	aantal	uren.	Die	kunnen	ze	sparen	tot	ze	ze	zelf	nodig	hebben	of	
doorsturen	naar	hun	ouders	of	verwanten	elders	in	Japan	die	dezelfde	behoefte	hebben.	De	fureai	kippu	
munt	bevordert	de	samenhang	tussen	de	mensen.	

⥀   C�������������	����	��	WIR	(SDG	10)	

“In	Zwitserland	bestaat	de	complementaire	munt	de	WIR	al	sinds	1934.		Kleine	en	middelgrote	bedrijven	
betalen	en	kopen	bij	elkaar	met	WIR.	Er	doen	60.000	bedrijven	aan	mee,	dat	wil	zeggen	ongeveer	20%	van	
de	kleine	en	middelgrote	bedrijven	in	Zwitserland.	De	WIR	verhoudt	zich	tot	de	Zwitserse	Franc	als	1:1.	
De	werking	van	de	WIR	is	tegengesteld	aan	de	werking	van	het	gewone	geld.	Banken	geven	normaal	
gesproken	meer	krediet	bij	economische	voorspoed	en	minder	tijdens	een	recessie.	Dit	versterkt	de	ups	en	
downs	in	de	economie	en	zorgt	voor	instabiliteit.	
De	WIR	biedt	hiervoor	een	oplossing.	Ten	tijde	van	een	depressie	wordt	de	omzet	in	WIR	hoger.	Tijdens	
een	periode	van	economische	voorspoed	worden	meer	Zwitserse	Francs	gebruikt.	De	meeste	bedrijven	
geven	de	voorkeur	aan	de	Zwitserse	Franc,	maar	bij	economische	tegenwind	zijn	ze	allang	blij	als	ze	hun	
producten	kunnen	verkopen	en	dan	tegen	WIR.	De	WIR	werkt	dus,	zoals	zoveel	complementaire	munten,	
contracyclisch	ten	opzichte	van	de	ups	en	downs.	Dit	zorgt	voor	stabiliteit	in	de	economie.	“	

Bron:		http://welvaartvooriedereen.nl/2014/02/monetaire-hervorming/	.	
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⥀   LETS	(SDG	10)	

In	de	jaren	zeventig	is	in	Canada	LETS	bedacht.	LETS,	voluit	Local	Exchange	Trade	Systems,	werken	als	een	
soort	bank,	waarbij	iedere	deelnemer	een	‘bankrekening’	in	LETS-eenheden,	bijvoorbeeld	‘Noppies’	heeft.	
Anders	dan	bij	een	normale	bank	wordt	er	niet	moeilijk	gedaan	met	boeterente	als	je	onder	de	nullijn	zit	
(al	mag	het	saldo	niet	te	laag	worden).	

⥀   T���������	(SDG	10)	

Tijdbanken	zijn	wederzijds	vrijwilligerswerksystemen,	die	mensen	aanmoedigen	om	hun	tijd	en	hun	
vaardigheden	met	elkaar	te	delen.	Deelnemers	verdienen	tijdcredits	door	hun	tijd	te	besteden	aan	anderen	
in	hun	gemeenschap.	Ze	kunnen	hun	tijdskredieten	besteden	aan	de	vaardigheden	en	ondersteuning	van	
andere	deelnemers	wanneer	ze	een	helpende	hand	nodig	hebben.	Mensen	helpen	elkaar	met	van	alles,	
zoals	babysitten,	telefoongesprekken,	het	delen	van	maaltijden	en	het	geven	van	liften	naar	de	winkels.	
Binnen	tijdbanken	wordt	de	tijd	van	iedereen	gelijk	gewaardeerd:	één	uur	is	gelijk	aan	één	tijdslimiet.	Net	
als	bij	LETS	worden	tijdskredieten	en	afschrijvingen	centraal	vastgelegd	met	behulp	van	vrij	te	
downloaden	software.	Tijdbanken	zijn	ontworpen	op	basis	van	het	feit	dat	nuttig	voelen	een	fundamentele	
menselijke	behoefte	is	-	die	velen	in	de	samenleving	worden	ontzegd	-	en	transformatief	kan	zijn.	

		⥀   S����	(SDG	10)	

Een	goed	voorbeeld	van	tijdbankieren	komt	uit	een	voorstel	dat	onlangs	is	gedaan	door	het	ministerie	van	
onderwijs	in	Brazilië	door	de	valutaontwerper,	Bernard	Lietaer.	In	Brazilië	is	40%	van	de	bevolking	jonger	
dan	15	jaar,	wat	een	enorme	educatieve	uitdaging	vormt.	Toen	de	mobiele-telefoon	sector	werd	
geprivatiseerd,	rekende	de	overheid	een	toeslag	van	1%	op	alle	mobiele	telefoonrekeningen	ten	gunste	van	
het	onderwijs	.	Dit	resulteerde	in	2004	in	een	fonds	van	1	miljard	US	$	of	3	miljard	Reais	voor	onderwijs.	
Lietaer	heeft	tevens	voorgesteld	om	vouchers	te	geven,	genaamd	'Saber',	aan	de	jongste	studenten	die	
deelnemen	aan	het	onderwijssysteem	-		de	7-jarige	studenten.	Deze	studenten	zouden	de	Saber	kunnen	
gebruiken	om	oudere	jongens	(zeg	10-jarigen)	te	engageren	als	academische	mentoren.	De	10-jarigen	
zouden	op	hun	beurt	13-jarigen	in	dienst	kunnen	nemen	die	op	hun	beurt	15-jarigen	in	dienst	zouden	
kunnen	nemen	die	uiteindelijk	17-jarigen	als	mentor	zouden	kunnen	inschakelen.	De	17-jarigen	zouden	de	
Saber	gebruiken	om	een			deel	van	hun	universitaire	collegegeld	te	betalen.	Lietaer	stelt	voor	dat	de	
Saber-certi�icaten	20%	van	hun	waarde	per	jaar	verliezen,	een	vorm	van	overliggeld,	om	hamsteren	te	
ontmoedigen.	Tot	nu	toe	is	dit	voorstel	niet	geım̈plementeerd.		

⥀   B�������	(SDG	10)	

Bitcoin	is	een	complexe	materie,	wat	voor	veel	mensen	moeilijk	te	begrijpen	is.	Het	is	belangrijk	om	
onderscheid	te	maken	tussen	twee	dingen:	het	Bitcoin-netwerk	met	de	achterliggende	techniek	(Bitcoin)	
en	het	betaalmiddel	(bitcoins).	Bitcoins	zijn	de	digitale	eenheden	die	over	het	netwerk	worden	verstuurd	
in	transacties	en	een	zekere	waarde	vertegenwoordigen.	Bitcoins	kun	je	gebruiken	om	digitaal	betalingen	
te	verrichten	zonder	dat	dit	hoeft	via	een	bank	of	andere	centrale	instelling.	Je	kunt	het	zien	als	een	soort	
digitaal	contant	geld.	Of�icieel	wordt	het	in	Nederland	echter	nog	niet	erkend	als	valuta.		

Een	betaling	versturen	en	ontvangen	gaat	net	zo	makkelijk	als	het	sturen	van	een	e-mail,	alleen	dan	met	
behulp	van	een	bitcoinadres	(een	reeks	cijfers	en	letters)	via	het	Bitcoin-netwerk.	Om	bitcoins	over	te	
kunnen	maken	heb	je	voor	elk	bitcoinadres	een	unieke	sleutel	(private	key)	nodig	waarmee	je	een	digitale	
handtekening	maakt	om	aan	te	tonen	dat	je	de	eigenaar	bent.	Dit	wordt	over	het	algemeen	voor	je	gedaan	
door	een	Bitcoin-portemonnee	(wallet).	Dat	is	een	website	of	programma	/	app	die	voor	jou	je	private	keys	
en	besteedbaar	bitcoin-saldo	beheert	waardoor	je	je	bitcoins	eenvoudig	kunt	uitgeven.	

Het	Bitcoin-netwerk	is	decentraal:	er	is	geen	centrale	instantie	of	server	die	de	macht	heeft.	Iedereen	die	
zich	wil	aansluiten	kan	dat	doen.	Elke	computer	die	meedoet,	maakt	verbinding	met	een	aantal	andere	
computers.	Transacties	worden	door	iedere	computer	gecontroleerd	en	als	deze	voldoet	aan	de	
voorwaarden,	doorgestuurd	aan	een	aantal	andere.	Zo	verspreiden	transacties	zich	binnen	seconden	over	
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de	hele	wereld.	Elke	computer	houdt	een	kopie	bij	van	het	transactiegrootboek:	de	blockchain.	
Bron:		https://bitonic.nl/over-bitcoin	

⥀  B���������	(SDG	10)	

Blockchain	kan	het	beste	worden	vergeleken	met	een	spreadsheet	of	een	excel	werkblad.	Een	excelsheet	
die	is	gedeeld	met	iedereen	ter	wereld.		

“Een	lijst	met	gegevens	waarbij	iedereen	die	meedoet	een	exacte	kopie	van	die	lijst	krijgt	en	kan	zien	wat	
er	in	staat.	Iedereen	met	de	spreadsheet	kan	vervolgens	ook	wijzigingen	aanbrengen	in	de	database.	En	
wanneer	een	wijziging	in	de	spreadsheet	wordt	gemaakt,	dan	wordt	deze	aanpassing	direct	overgenomen	
op	alle	andere	kopietjes	van	de	lijst.	Het	resultaat	is	dat	iedereen	altijd	naar	dezelfde	lijst	met	gegevens	
kijkt.	Overal	ter	wereld,	op	elk	moment.	Mensen	die	google	drive	gebruiken	weten	dat	dit	soort	
spreadsheets	al	bestaan	met	de	mogelijkheid	om	de	google	sheets	te	delen.	Er	is	echter	één	eigenschap	die	
blockchains	uniek	maakt.	En	dat	is	dat	aan	een	blockchain	alleen	nieuwe	regels	toegevoegd	kunnen	
worden	aan	de	onderkant	van	de	lijst.	In	feite	is	hiermee	het	enige	wat	een	blockchain	doet	het	toevoegen	
van	nieuwe	rijen,	die	automatisch	met	iedereen	worden	gedeeld.	Het	is	niet	mogelijk	om	een	wijziging	
door	te	voeren	in	eerder	toegevoegde	regels.	De	cryptogra�ische	software	zorgt	hiervoor,	door	het	
combineren	van	alle	rekenkracht	in	het	netwerk	voor	de	controle	van	de	toevoegingen	en	het	weigeren	van	
mutaties.	Voor	de	Bitcoin	blockchain	betekent	dit	dat	u	geen	balans	kunt	wijzigen	maar	alleen	een	bedrag	
kunt	overmaken	naar	iemand	anders.	“	

Bron:		http://www.watisblockchain.nl/wat_is_blockchain.php	

⥀   E���������	(SDG	10)	

Een	blockchain	kun	je	op	diverse	manieren	inzetten.	De	energycoin	is	hier	een	voorbeeld	van.	Met	de	
EnergyCoin	blockchain	leg	je	een	lokale	klimaatactie	of	duurzame	handeling	vast	in	zogenaamde	tokens.	
Aan	deze	tokens	kun	je	een	waarde	verbinden.	Zoals	de	waarde	van	energiebesparing,	het	opwekken	van	
duurzame	energie	of	het	vastleggen	van	het	vermijden	van	de	uitstoot	van	broeikasgassen,	en	acties	
vastleggen	die	de	biodiversiteit	meetbaar	vergroten	of	de	natuur	beschermen.	

⥀   L����	������	����	(SDG	12)	

Filmmaker	Mundo	Resink	besloot	in	2016	zonder	geld	tien	maanden	op	reis	te	gaan.	Hij	zegde	zijn	huur	
op,	al	zijn	abonnementen	én	zijn	zorgverzekering.	Hij	had	dus	geen		burgerservice-nummer	meer,	en	stond	
te	boek	als	emigrant.	Al	lopend,	�ietsend	en	liftend	reisde	Mundo	in	tien	maanden	van	Schotland	naar	
Portugal.	Zijn	ervaringen	heeft	hij	opgeschreven	in	korte	artikelen.	Mundo’	s	belangrijkste	les	over	geld:	
“Geld is niet iets vastomlijnds. Sterker nog, geld is precies wat wij ervan maken. “We kunnen geld gebruiken 
om dingen kapot te maken, maar ook om dingen mogelijk te maken. De relatie die we met geld aangaan is een 
reflectie van hoe wij mensen ons tot onszelf, elkaar en de wereld verhouden.”	

⥀   S���	�����	(SDG	12)	

In	de	afgelopen	jaren	heeft	het	snelle	tempo	van	�inanciële	transacties	op	wereldschaal	de	drang	in	veel	
gemeenschappen	vergroot	om	het	proces	te	vertragen	en	geld	aangelegenheden	toegankelijker	te	maken	
voor	de	civiele	samenleving.	Uit	deze	drang	om	de	�inanciële	transactieprocessen	te	vertragen	is	een	
beweging	ontstaan	die	men	ook	wel	‘Slow	money’	noemt.	

De	missie	van	Slow	Money	is	het	opbouwen	van	lokale	en	nationale	netwerken	en	het	ontwikkelen	van	
nieuwe	�inanciële	producten	en	diensten,	gericht	op:	

● Beleggen	in	kleine	voedingsbedrijven	en	lokale	voedselsystemen.	
● Het	verbinden	van	investeerders	met	hun	lokale	economieën.	
● Het	opbouwen	van	de	nurture	capital	industrie.	Bodemvruchtbaarheid,	draagkracht,	gevoel	voor	

plaats,	zorg	voor	de	commons,	culturele,	ecologische	en	economische	gezondheid	en	diversiteit,	
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geweldloosheid		zijn	de	fundamenten	van	nurture	capital,	een	nieuwe	�inanciële	sector	die	de	
opkomst	van	een	herstellende	economie	ondersteunt.		

Dit zijn de fundamenten van de Slow Money-principes. 

● We	moeten	geld	terugbrengen	naar	de	aarde.	
● Er	is	zoiets	als	geld	dat	te	snel	is,	bedrijven	die	te	groot	zijn,	te	complexe	�inanciële	middelen.	

Daarom	moeten	we	ons	geld	vertragen	-	niet	alles,	natuurlijk,	maar	genoeg	om	ertoe	te	doen.	
● De	20e	eeuw	was	het	tijdperk	van	Buy	Low,	Sell	High,	Wealth	Now.	De	21e	eeuw	zal	het	tijdperk	

zijn	van	nurture	capital,	gebouwd	rond	principes	van	draagkracht,	zorg	voor	de	commons,	gevoel	
voor	plaats	en	geweldloosheid.	

● We	moeten	leren	beleggen	alsof	voedsel,	boerderijen	en	vruchtbaarheid	er	toe	doen.	We	moeten	
investeerders	verbinden	met	de	plaatsen	waar	ze	wonen,	vitale	relaties	en	nieuwe	bronnen	van	
kapitaal	creëren	voor	kleine	voedselbedrijven.	

● Laten	we	de	nieuwe	generatie	ondernemers,	consumenten	en	investeerders	vieren	die	de	weg	
wijzen	naar	het	maken	van	een	goed	leven.	

● Paul	Newman	zei:		"Ik ben toevallig van mening dat we in het leven een beetje moeten lijken op de 
boer die wat hij eruit haalt weer in de aarde legt."  Als	we	de	wijsheid	van	deze	woorden	erkennen,	
beginnen	we	met	het	opnieuw	opbouwen	van	onze	economie	en	vragen	we:	
-	Hoe	zou	de	wereld	eruit	zien	als	we	50%	van	onze	activa	zouden	investeren	binnen	50	mijl	van	
ons	land?	
-	Wat	als	er	een	nieuwe	generatie	bedrijven	zou	zijn	die	50%	van	hun	winst	weggeven?	
-	Wat	als	er	50	jaar	later	50%	meer	organisch	materiaal	in	onze	bodem	zou	zijn?	
	
De	bovenstaande	informatie	is	a�komstig	van	
http://org2.democracyinaction.org/o/6351/p/dia/action/public/?action_KEY=1637	

"	Er is een groeiend aantal bewijzen dat bedrijven die lokaal eigendom zijn, in vergelijking met bedrijven die 
eigendom zijn van de overheid, meer inkomsten, rijkdom, banen, belastingontvangsten, 
liefdadigheidsbijdragen en een lagere CO2-voetafdruk genereren ."	
Michael	Shuman	

⥀   M�����������	(SDG	10	��	SDG	12)	

"	Dit is geen liefdadigheid. Dit zijn zaken: zaken met een sociaal doel, namelijk mensen helpen om uit de 
armoede te komen  "	
-	Mohammed	Yunus	
	
Conventionele	wijsheid	zegt	dat	het	niet	mogelijk	is	om	aan	arme	mensen	te	lenen.	Dit	komt	deels	omdat	
ze	weinig	activa	hebben	en	dus	geen	onderpand	kunnen	bieden	en	deels	omdat	de	kosten	van	het	
verstrekken	van	leningen	aan	veel	armen	simpelweg	te	hoog	zijn	bevonden.	Dit	idee	werd	weggenomen	
door	de	opkomst	van	microkrediet,	een	model	dat	werd	gepionierd	door	Mohammed	Yunus	en	de	
Grameen	Bank	in	Bangladesh,	dat	nu	wijdverspreid	is	in	meer	dan	40	landen	over	de	hele	wereld,	zowel	in	
geın̈dustrialiseerde	als	niet-geın̈dustrialiseerde	landen.	De	kern	van	het	Grameen-systeem	is	de	
organisatie	van	leners	in	zel�hulpgroepen	van	vijf	vrouwen	-	97	procent	van	de	leningen	van	de	bank	is	
bestemd	voor	vrouwen.	Een	lening	wordt	aan	één	lid	tegelijk	verstrekt	en	geen	ander	groepslid	komt	in	
aanmerking	voor	een	lening	totdat	de	openstaande	lening	is	terugbetaald.	Dit	moedigt	samenwerking	en	
wederzijdse	ondersteuning	tussen	de	leden	van	de	groep	aan.	Deze	microkredieten	kunnen	van	cruciaal	
belang	zijn	om	arme	mensen	te	helpen	uit	de	armoedeval	te	klimmen.	Met	een	kleine	lening	kunnen	ze	
eenvoudige	apparatuur	kopen,	zoals	naaimachines,	�ietsen	en	waterpompen	of	grondstoffen	voor	
ambachtelijke	activiteiten.	De	Wereldbank	schat	dat	er	nu	meer	dan	7000	micro�inancieringsinstellingen	
zijn,	die	ongeveer	16	miljoen	arme	mensen	bedienen	in	de	economisch	arme	landen	in	het	zuiden.		

⥀   D��������	���	�������������	������������	(SDG	10	��	SDG	12)	

Community-based	�inanciering	is	het	gebruik	van	lokale	en	ondersteunende	�inanciële	instellingen	en	
organisaties	om	lokale	bedrijven	en	individuen	binnen	dezelfde	gemeenschap	of	hetzelfde	geogra�ische	
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gebied	te	�inancieren.	Het	concept	impliceert	een	continue	cyclus	waarin	inwoners	van	de	gemeenschap,	in	
dienst	van	de	handel	met	lokale	bedrijven,	hun	spaargeld	storten	in	instellingen	die	in	handen	zijn	van	de	
lokale	overheid	of	van	een	gemeenschappelijke	organisatie,	die	vervolgens	(en	herhaaldelijk)	leningen	
verstrekken	aan	of	investeren	in	lokale	bedrijven	en	particulieren.		

⥀  C�����������	(SDG	12)	

Crowdfunding	is	een	alternatieve	wijze	om	een	project	te	�inancieren.	Om	een	project	te	�inancieren	gaan	
ondernemers	in	de	meeste	gevallen	naar	de	bank	om	een	kredietaanvraag	te	doen	en	zo	startkapitaal	te	
verkrijgen.	Bij	crowdfunding	�inanciert	het	publiek	(de	crowd)	het	benodigde	kapitaal	via	een	online	
platform.	Het	idee	is	dat	veel	mensen	een	(relatief)	klein	bedrag	inleggen	en	dat	deze	investeringen	bij	
elkaar	genoeg	geld	opleveren	om	het	volledige	project	te	�inancieren.	Er	zijn	meerdere	manieren	waarop	
een	project	of	een	bedrijf	kan	worden	ge�inancierd.	Vaak	wordt	er	onderscheid	gemaakt	tussen	donaties,	
sponsoring,	leningen	en	aandelen.	Iedere	�inancierder	zal	de	risico’s	en	het	verwachte	rendement	met	
elkaar	afwegen,	of	dat	nu	een	bank	is	of	iemand	die	investeert	in	een	crowdfunding	campagne.	Een	
belangrijk	verschil	met	traditionele	manieren	van	�inanciering	is	dat	er	bij	crowdfunding	vaak	een	
persoonlijk	aspect	bij	komt	kijken.	Wanneer	een	idee	door	de	menigte	(de	‘crowd’)	als	sympathiek	wordt	
beschouwd	dan	is	de	kans	vrij	groot	dat	het	slaagt.	Crowdfunding	heeft	meerdere	voordelen.	Projecten	die	
door	de	bank	of	andere	traditionele	investeerders	als	niet	interessant	of	te	risicovol	worden	bestempeld,	
hebben	de	kans	om	door	crowdfunding	wel	ge�inancierd	te	worden.	Crowdfunding	wordt	tevens	ingezet	
om	te	testen	hoe	het	publiek	reageert	op	een	idee.	

⥀  C��������	L���	T����	(CLT)	(SDG	10	��	SDG	12)	

Een	CLT’s	is	een	organisatie	die	grond	aankoopt	en	beheert	als	een	gemeenschappelijk	goed.	Dit	zijn	de	
basisprincipes	van	een	CLT:	

● De	eigendom	van	de	grond	wordt	gescheiden	van	die	van	het	gebouw.	De	CLT	blijft	altijd	eigenaar	
van	de	grond.	De	woningen	worden	eigendom	van	hun	bewoners,	via	erfpachtcontracten.	Ze	
krijgen	dezelfde	rechten	en	verantwoordelijkheden	als	een	gewone	eigenaar.	

● CLT’s	creëren	betaalbare	woningen	voor	lage	inkomens.	De	koper	koopt	de	woning	aan	onder	de	
marktprijs.	Het	verschil	wordt	bijgelegd	door	de	trust,	via	subsidies	of	giften.	

● Als	de	bewoner	zijn	woning	verkoopt,	ontvangt	hij	al	wat	hij	zelf	heeft	geın̈vesteerd,	maar	slechts	
een	deel	van	de	meerwaarde.	Zo	blijft	de	woning	betaalbaar	voor	gezinnen	met	een	laag	inkomen.	

● De	CLT	wordt	bestuurd	als	een	gemeenschappelijk	goed.	Alle	bewoners	kunnen	participeren	aan	
het	bestuur.	Ook	buren	die	niet	in	een	CLT-huis	wonen	en	overheden,	zoals	de	gemeente	of	het	
gewest,	worden	bij	het	bestuur	betrokken.	

● Naast	koopwoningen	kan	de	CLT	ook	winkelruimte,	ruimte	voor	culturele	activiteiten,	of	waar	er	
in	de	buurt	ook	maar	behoefte	aan	is	verkopen.	Soms	verhuurt	de	CLT	ook	woningen.	

In	België,	Groot-Brittannië		en	Amerika	gebruiken	ze	hiervoor	de	Community	Land	Trust	(CLT).	De	H-Buurt	
in	de	Bijlmer	is	een	van	de	ontwikkel	buurten	in	Amsterdam,	waarin	zowel	de	gemeente	als	
woningbouwcorporaties	de	aankomende	jaren	extra	zullen	investeren.	Om	de	segregatie	in	Amsterdam	
tegen	te	gaan	en	inclusieve	stadsvernieuwing	en	betaalbare	woningen	tegelijk	te	laten	ontstaan	zijn	ze	het	
principe	van	de	zogenaamde	Community	Land	Trust	(CLT)	in	de	H-Buurt	van	de	Bijlmer	aan	het		testen.	

⥀  P�����	��	����������	�����	(SDG	10	��	SDG	12)	

Om	ruimte	te	bieden	aan	eigen	initiatief	is	in	Nederland	in	de	nieuwe	Woningwet	(1	juli	2015)	opgenomen	
dat	huurders	een	wooncoöperatie	kunnen	starten	waarmee	ze	de	huurwoningen	van	de	verhuurder	(vaak	
een	woningcorporatie)	kunnen	overnemen.	Ook	woningzoekende	groepen	kunnen	kiezen	voor	collectief	
kopen	en	samen	huren.		

In	verschillende	steden	in	Duitsland	wonen	en	werken	bijna	2000	mensen	met	elkaar	in	panden	die	in	
collectief	bezit	zijn	en	waarin	individuen	de	door	hen	gebruikte	en	gedeelde	ruimte	huren.	In	Duitsland	is	
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daarvoor	een	overkoepelend	netwerk	opgericht.	Dit	solide	netwerk	omvat	140	huisprojecten	en	17	
projectinitiatieven.		De	koppeling	die	deze	koppeling	maakt,	wordt	Mietshäuser	Syndikat	genoemd.		

In	Nederland	zet	VrijCoop	het	model	van	het	in	Duitsland	actieve	Mietshäuser	Syndikat	om	naar	de	
Nederlandse	situatie.		

L���������	

De jongeren 

● Analyseren	wat	geld	is	en	hoe	het	werkt.	
● Verkrijgen	van	casestudie-inzichten	over	hoe	verschillende	ecologische	projecten	en	ecologische	

gemeenschappen	over	de	hele	wereld	erin	zijn	geslaagd	om	bloeiende	lokale	economieën	te	
ontwikkelen.	

● Doen	praktische	operationele	informatie	op	over	het	opzetten	en	beheren	van	
gemeenschapsbanken	en	valuta	systemen.	

A�����������	

⥀ 		Eerlijk	is	eerlijk	

⥀   Ruilhandelspel	

⥀  LETS	Game	

⥀  Hands-on	sessies	

⥀  Complementaire	munten	

⥀ 		Alternatief	valutasysteem	

2.2.1		⥀ 		E������	��	�������	

Introductie:  

Jongeren	hebben	vaak	best	veel	materiële	zaken	waar	ze	zat	van	zijn	en	die	ze	eenvoudig	op	kunnen	geven.	
Een	riem,	een	sieraad,	een	muziekinstrument,	een	boek,	een	cd,	snacks,	speelstukken	zoals	kaarten	of	
stenen,	handschoenen,	maskers,	sjaals,	en	new	age	objecten	zijn	een	geweldige	bron	voor	een	
goede-doelen	markt/	ruilmarkt. 

Doel:  

De	niet-monetaire	waarde	van	objecten	ervaren	en	nieuwe	manieren	ontdekken	om	te	krijgen	wat	we	
willen,	nodig	hebben	en	wensen,	door	middel	van	handel.	

Leerresultaten:  

Deelnemers	leren	hoe	ze	creatieve	manieren	kunnen	gebruiken	om	te	genieten	van	economische	vitaliteit	
en	eerlijke	handelspraktijk.	

Benodigde materialen:  

Een	nette	ruimte	die	groot	genoeg	is	om	een	diverse	objecten	uit	te	stallen.	Elke	deelnemer	neemt	een	
eigen	object	mee	om	aan	te	bieden	op	de	markt	en	stalt	deze	uit	op	de	daarvoor	bestemde	plaats.	

Stappen: 

Vraag	de	jongeren	om	zelf	een	ruilbeurs	te		organiseren	met	als	bezoekers	cursisten	en	genodigden.	Dit	is	
een	goede	activiteit	om	te	re�lecteren	op	de	economische	sectie.	Het	idee	is	niet	het	doen	van	giften.	Nee,	
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het	format	van	deze	beurs	zorgt	er	voor	dat	iedereen	objecten	kan	kiezen	op	basis	van	behoefte,	verlangen	
of	eenvoudigweg	omdat	hun	aandacht	getrokken	wordt.	

Een	object	naar	de	markt	meenemen,	is	er	geen	verplichting	om	iets	mee	terug	te	nemen.	Wanneer	iemand	
iets	van	de	markt	meeneemt,	hoeft	hij	niet	iets	in	de	markt	in	te	brengen.	Degenen	die	geın̈teresseerd	zijn	
in	eenzelfde	item	regelen	zelf	hoe	wie	het	meeneemt	en	beslissen	dit	volgens	hun	eigen	criteria.	Een	
ruilbeurs	kan	aan	het	begin	van	de	dag	worden	geopend	en	op	elk	gewenst	moment	beëindigen.	Het	
runnen	van	een	ruilbeurs	is	erg	leuk	en	licht!	

Evaluatie: 

Vraag	de	jongeren	of	ze	allemaal	blij	zijn	met	wat	ze	hebben	gekregen	op	de	markt.	Hoe	het	voelde	om	
afstand	te	doen	van	spullen.	Of	er	nog	geld	verdiend	is	voor	goede	doelen.	En	of	het	de	moeite	waard	is	om	
dit	vaker	te	doen,	eventueel	op	andere	plaatsen	in	de	stad	/	het	dorp.	Of	misschien	in	het	weekend	op	
school.	Hoe	zou	dit	verder	binnen	de	gemeenschap	opgezet	kunnen	worden	en	welke	problemen	zou	dit	
dan	oplossen	voor	de	bewoners? 

  2.2.2		⥀ 		R�������������	

Inleiding: 

In	den	beginne	was	er	ruilhandel.	Op	een	zeker	moment	is	de	ruilhandel	verdwenen	en	vanaf	dat	moment	
werd	er	geld	gebruikt	om	te	handelen.	Waarom?	

Doel: 

Ervaren	wat	de	functie	van	geld	is	en	dat	geld	de	handel	een	stuk	eenvoudiger	maakt.	

Leerresultaten: 

De	positieve	kant	van	geld	en	de	initiële	waarde	van	geld	ervaren	zodat	een	breder	beeld	rond	geld	en	
ruilhandel	ontstaat.	Daarmee	tevens	een	beeld	krijgen	van	hoe	het	huidige	geldstelsel	afgedwaald	is	van	
haar	originele	doel.	

Benodigde materialen: 

Hand-outs,	geprinte	kaartjes	in	sets.	

Stappen: 

Elke	jongere	krijgt	een	hand-out	met	10	items	die	ze	bezitten	en	tien	items	die	ze	moeten	krijgen.	In	elke	
transactie	mogen	ze	één	artikel	met		één	ander	artikel	ruilen.	De	studenten	krijgen	ook	een	lijst	waarop	ze	
elke	transactie	die	ze	maken	vast	kunnen	leggen.	De	tijdslimiet	is	ongeveer	20	minuten	en	ze	krijgen	extra	
punten	voor	elk	item	op	hun	verlanglijst	dat	ze	uiteindelijk	krijgen.	

1	 Apple	 Bottle	
Checker
s	 Desk	 Glove	 Lock	 Organ	 Radio	 Socks	 Turkey	

2	
Backpac
k	 Bread	 Cheese	 Dog	 Guitar	

Magazin
e	 Pen	 Raisins	 Soda	 TV	

3	 Bag	
Burge
r	 Chicken	 Door	

Hamm
er	 Map	 Pencil	 Rake	 Spoons	

Umbrel
la	

4	 Banana	 Cake	 Coat	
Drum
s	 Hat	 Matches	

Peppe
r	 Rope	 Straws	 Vase	
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5	 Baseball	
Candl
es	 Coffee	 Fish	 Honey	 Milk	 Phone	 Rug	 Sugar	 Violin	

6	
Basketb
all	 Candy	 Comb	 Flute	

Ice	
Cream	 Mirror	 Piano	 Ruler	 Syrup	

Vitami
ns	

7	 Bed	 Car	
Compas
s	 Folder	 Iron	 Mustard	 Pie	 Salt	 Table	 Wagon	

8	 Beer	
Carro
t	

Comput
er	

Footb
all	 Jelly	 Napkins	 Pillow	

Screwdriv
er	 Tape	 Wallet	

9	 Belt	 Cat	 Corn	 Forks	 Juice	
Newspap
er	 Plates	 Shirt	 Tea	 Watch	

1
0	 Bike	 Cereal	 Couch	 Fries	

Ketchu
p	

Noteboo
k	

Popco
rn	 Shoes	

Toothbr
ush	 Wine	

1
1	 Blender	 Chain	

Cracker
s	

Frisbe
e	 Knives	 Nuts	

Printe
r	 Shorts	 Towel	

Wrenc
h	

1
2	 Book	 Chair	 Cups	

Glasse
s	

Light	
Bulbs	 Oranges	 Puzzle	 Shovel	 Trumpet	 Yogurt	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	 Bag	
Burge
r	 Chicken	 Fries	

Ketchu
p	

Noteboo
k	 Plates	 Shirt	 Tea	 TV	

2	 Banana	 Cake	 Coat	
Frisbe
e	 Knives	 Nuts	

Popco
rn	 Shoes	

Toothbr
ush	 Turkey	

3	 Baseball	
Candl
es	 Coffee	

Glasse
s	

Light	
Bulbs	 Oranges	

Printe
r	 Shorts	 Towel	 Vase	

4	
Basketb
all	 Candy	 Comb	 Desk	 Glove	 Lock	 Puzzle	 Shovel	 Trumpet	

Umbrel
la	

5	 Bed	 Car	
Compas
s	 Dog	 Guitar	

Magazin
e	 Organ	 Radio	 Socks	

Vitami
ns	

6	 Beer	
Carro
t	

Comput
er	 Door	

Hamm
er	 Map	 Pen	 Raisins	 Soda	 Violin	

7	 Belt	 Cat	 Corn	
Drum
s	 Hat	 Matches	 Pencil	 Rake	 Spoons	 Wallet	

8	 Bike	 Cereal	 Couch	 Fish	 Honey	 Milk	
Peppe
r	 Rope	 Straws	 Wagon	
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9	 Blender	 Chain	
Cracker
s	 Flute	

Ice	
Cream	 Mirror	 Phone	 Rug	 Sugar	 Wine	

1
0	 Book	 Chair	 Cups	 Folder	 Iron	 Mustard	 Piano	 Ruler	 Syrup	 Watch	

1
1	 Apple	 Bottle	

Checker
s	

Footb
all	 Jelly	 Napkins	 Pie	 Salt	 Table	 Yogurt	

1
2	

Backpac
k	 Bread	 Cheese	 Forks	 Juice	

Newspap
er	 Pillow	

Screwdriv
er	 Tape	

Wrenc
h	

		

De	tabel	toont	eerst	de	items	die	ze	aan	het	begin	van	het	spel	bezitten	en	vervolgens	de	items	die	ze	
moeten	krijgen.	Wat	elke	speler	heeft	en	moet	krijgen	is	iets	anders.	Er	is	slechts	ruimte	voor	12	unieke	
spelers.	Mochten	er	meer	dan	12	jongeren	verschijnen,	dan	zit	er	niets	anders	op	dan	spelersbladen	uit	te	
delen	waarvan	er	een	aantal	al	in	gebruik	zijn.	Die	jongeren	zijn	waarschijnlijk	in	competitie	met	elkaar	en	
kunnen	het	dus	moeilijker	hebben	dan	anderen.	De	game	is	dus	in	principe	opgezet	voor	12	spelers	welke	
in	theorie	allemaal	in	staat	zouden	moeten	zijn	om	te	ruilen	wat	er	op	hun	verlanglijstje	staat.	

De	vraag	is	hoe	moeilijk	het	is	om	het	spel	te	maken.	In	de	echte	wereld,	als	je	op	ruilhandel	zou	moeten	
vertrouwen,	zou	je	waarschijnlijk	verschillende	transacties	moeten	doen	voordat	je	hebt	wat	je	wilde	
(zoals	goed	A	verhandelen	om	goed	B	te	krijgen,	dan	goed	B	ruilen	om	C	te	krijgen	en	uiteindelijk	goed	C	
verhandelen	om	goed	D	te	krijgen).	Daarom	is	het	spel	zo	ontworpen	dat	het	moeilijk	is	om	een	aantal	
goederen	op	je	verlanglijstje	te	krijgen	(waarvoor	verschillende	transacties	nodig	waren),	terwijl	anderen	
minder	transacties	nodig	hebben	om	ze	te	krijgen.	

Met	behulp	van	de	informatie	uit	de	onderstaande	tabel	is	het	mogelijk	voor	speler	#	1	om	bijvoorbeeld	de	
volgende	transacties	uitvoeren:	

1.							Appel	voor	Blender	met	speler	#11	

2.							Blender	voor	riem	met	speler	#9	

3.							Riem	voor	bed	met	speler	#7	

4.							Bed	voor	honkbal	met	speler	#5	

5.							Honkbal	voor	tas	met	speler	#3	

Tas	staat	op	de	verlanglijst	voor	speler	#1.	Dit	kost	5	stappen,	heel	veel	werk	(een	probleem	bij	het	
opzetten	van	deze	tabellen	is	dat	je	ervoor	moet	zorgen	dat	sommige	andere	goederen	die	elke	speler	heeft	
of	wil,	niet	kunnen	worden	gebruikt,	bijvoorbeeld	in	het	bovenstaande	geval,	wat	als	speler	#	3	een	�les	
wilde	hebben,	dan	zou	hij	zak	kunnen	ruilen	voor	speler	#	1	voor	de	�les	en	hoeft	er	maar	één	transactie	
plaats	te	vinden	-	dit	zou	het	spel	te	gemakkelijk	maken).	

In	dit	voorbeeld	moet	speler	#1	5	transacties	uitvoeren.	Maar	de	andere	spelers	maken	niet	alleen	een	ruil,	
ze	krijgen	een	item	dat	ze	willen	van	speler	#1,	dus	het	spel	is	niet	altijd	zo	moeilijk.	Het	bovenstaande	
verhaal	waarbij	speler	#1	eindelijk	zijn	tas	krijgt,	zorgt	er	voor	dat	hij	zijn	�les	en	damstenen	te	krijgen.	Hij	
zou	5	transacties	maken	met	diezelfde	vijf	spelers	die	andere	spullen	hadden.	

In	dit	volgende	geval	hoeft	speler	#1	maar	drie	transacties	te	doen	

1.							Bureau	voor	Drums	met	speler	#4	

2.							Drums	voor	map	met	speler	#7	
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3.							Map	voor	Fries	met	speler	#10	

Iets	soortgelijks	zou	met	de	handschoen	en	het	slot	gebeuren.	

In	dit	volgende	geval	hoeft	speler	#1	maar	twee	transacties	te	maken	

1.							Orgel	voor	telefoon	met	speler	#5	

2.							Telefoon	voor	platen	met	speler	#9	

Iets	soortgelijks	zou	met	de	radio	en	sokken	gebeuren.	

	In	het	laatste	geval	moet	slechts	één	transactie	worden	uitgevoerd.	Speler	#1	ruilt	zijn	kalkoen	naar	speler	
#2	voor	zijn	tv.	Dan	kunnen	spelers	#3	&	#4	slechts	één	ruil	doen	om	een	item	te	krijgen.	Hetzelfde	geldt	
voor	de	rest	van	de	spelersparen.	

Sommige	transacties	zijn	dus	eenvoudig	en	andere	moeilijker.	Jongeren	moeten	rondlopen	en	mensen	
vinden	om	mee	te	handelen.	Het	duurt	niet	lang	voordat	ze	zich	realiseren	dat	ze	kleine	groepen	moeten	
vormen	en	bespreken	wat	iedereen	heeft	en	wil.	Dan	begint	iemand	dingen	te	zeggen	als	"als	je	A	voor	mij	
ruilt	voor	mijn	B,	dan	kun	je	B	ruilen	om	C	te	krijgen	van	die	andere	persoon	die	op	je	lijst	staat."	Dit	
gebeurt	vaak	spontaan,	zonder	dat	de	leraar	hen	zegt	dit	te	doen.	Wat	op	het	eerste	gezicht	lijkt	alsof	het	
erg	ongeorganiseerd	of	chaotisch	zou	zijn,	verloopt	redelijk	soepel	met	een	beetje	samenwerking.	Vaak	als	
iemand	zegt:	"Ik	heb	A	nodig",	zal	een	andere	student	zeggen	"Pietje	daar	heeft	item	A"	of	"heb	je	item	C?	
dat	meisje	daar	heeft	het	nodig".	Nogmaals,	dat	gebeurt	vrijwillig,	zonder	enige	aanwijzingen	van	de	
docent.	Dus	een	ordentelijk	proces	ontstaat	zonder	dat	het	gestuurd	hoeft	te	worden.	

In	het	begin	kun	je	ze	wel	vertellen	dat	ze	vaak	verschillende	transacties	moeten	doen	om	te	krijgen	wat	ze	
willen,	maar	dat	is	het	dan.	Daarna	roep	je	gewoon	"begin	met	handelen"	en	geef	ze	een	waarschuwing	van	
vijf	minuten	voordat	de	tijd	om	is.	Je	kunt	ze	tijdens	het	spel	eraan	herinneren	dat	als	ze	inruilen	voor	het	
item	dat	ze	het	dan	ook	hebben	en	het	kunnen	ruilen	voor	iets	dat	ze	willen.	

Evaluatie: 

Jongeren:	Stel	ze,	zodra	het	spel	voorbij	is,	vragen	als	"zou	het	handig	zijn	dat	je	dit	zou	moeten	doen	elke	
keer	dat	je	naar	de	winkel	gaat?"	Niemand	zegt	dan	ja	omdat	ze	pas	hebben	ervaren	hoe	moeilijk	dat	zou	
zijn.	Het	wordt	ze	daarmee	heel	snel	duidelijk	wat	het	oorspronkelijke	doel	van	geld	is.	

Apple	 Bottle	 Checkers	
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Backpack	 Bread	 Cheese	

Bag	 Burger	 Chicken	

Banana	 Cake	 Coat	

Baseball	 Candles	 Coffee	
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Basketball	 Candy	 Comb	

Bed	 Car	 Compass	

Beer	 Carrot	 Computer	

Belt	 Cat	 Corn	
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Bike	 Cereal	 Couch	

Blender	 Chain	 Crackers	

Book	 Chair	 Cups	

Desk	 Glove	 Lock	
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Dog	 Guitar	 Magazine	

Door	 Hammer	 Map	

Drums	 Hat	 Matches	

Fish	 Honey	 Milk	
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Flute	 Ice	Cream	 Mirror	

Folder	 Iron	 Mustard	

Football	 Jelly	 Napkins	

Forks	 Juice	 Newspaper	
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Fries	 Ketchup	 Notebook	

Frisbee	 Knives	 Nuts	

Glasses	 Light	Bulbs	 Oranges	

Organ	 Radio	 Socks	
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Pen	 Raisins	 Soda	

Pencil	 Rake	 Spoons	

Pepper	 Rope	 Straws	

Phone	 Rug	 Sugar	
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Piano	 Ruler	 Syrup	

Pie	 Salt	 Table	

Pillow	 Screwdriver	 Tape	

Plates	 Shirt	 Tea	
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Popcorn	 Shoes	 Toothbrush	

Printer	 Shorts	 Towel	

Puzzle	 Shovel	 Trumpet	

Turkey	 Vitamins	 Wine	
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TV	 Wagon	 Wrench	

Umbrella	 Wallet	 Yogurt	

Vase	 Watch	 		

		

	

2.2.3		⥀			LETS	G���	

Lets	game	illustreert	hoe	LETS-systemen	werken.	Jongeren	worden	gevraagd	om	op	te	sommen	welke	
goederen	en	diensten	ze	kunnen	aanbieden	en	vervolgens	wisselen	ze	deze	dingen	onderling	uit,	zonder	
geld	om	te	wisselen	of	in	een	andere	papieren	valuta.	Gebruik	indexkaarten	om	de	imaginaire	items	die	
tijdens	deze	oefening	worden	verhandeld	te	labelen.	

2.2.4		⥀	  H����-��	�������	

Jongeren	wisselen	hands	on	sessies	met	elkaar	uit	met	hulp	van	een	complementair	muntsysteem	die	de	
jongeren	zelf	hebben	gecreëerd.		

2.2.5		⥀			C�������������	������	

Verken	de	details	van	ontwerp,	creatie	en	beheer	van	verschillende	complementaire	muntsystemen.		
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2.2.6		⥀			A����������	�������������	

Ontwerp	een	uniek	alternatief	valutasysteem.	

	

B������	

https://www.youtube.com/watch?v=NPhlk0l54No	

https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-geld-geld-als-modern-ruilmiddel/	

https://www.valuta.nl/valuta_historie	

https://www.youtube.com/watch?v=L4LlIq0Q0nI&feature=youtu.be	

https://www.youtube.com/watch?v=E1vTt0OZJcA&feature=youtu.be	

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wat-ons-geld-wil-gebeurt-al-~b9ab4314/	

https://maatschapwij.nu/videoportret/mundo-resink/?gclid=CjwKCAiA4t_iBRApEiwAn-vt-1HlCOxB-fCY
wTV3K9kxUhqH6gJLeoPg6vTjCZiM5LDXSgAmLK9THhoCOvcQAvD_BwE	

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digit
al-currency	

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2019/01/17/geld-en-schuld---de-publieke-rol-van-banken/R100+Geld
+en+Schuld+-+Synopsis_web.pdf	

https://www.ftm.nl/artikelen/initiatief-alkaya-depositobank?share=1	

https://www.tni.org/en/report/state-power-2013	

https://www.youtube.com/watch?v=gWz-OhZNofc	

http://www.lovemadevisible.eu/examples/mundoresink	

https://economielinks.wordpress.com/2013/02/06/tni-wie-domineert-de-planeet/	

https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/crisis-na-crisis-waarom-hervorming-van-de-�inanciele-sector-ni
et-genoeg-is	

http://www.lets-linkup.com/	

https://www.visionair.nl/ideeen/ideeen1/hoe-begin-je-je-eigen-munt/	

http://welvaartvooriedereen.nl/2014/02/monetaire-hervorming/	

http://www.transitie.be/user�iles/�ile/De%20gids%20voor%20een%20gemeenschapsmunt.pdf	

https://www.skipr.nl/wosmedia/655/mantelzorgjapan.pdf	

http://www.lietaer.com/wp-content/uploads/2010/05/demorgen1.pdf	

https://bitonic.nl/over-bitcoin	

https://www.energycoinfoundation.org/hoe-werkt-het/	

https://www.cltbijlmer.nl/	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZwwKk7HV4J0	
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http://www.communitylandtrusts.org.uk/	

http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/anders-wonen/clt-huisvestingsmodel	

https://vimeo.com/193034732	

https://www.syndikat.org/en/	

K������������	

● Geld	en	geldsystemen	
● Experimenten	met	lokale	investeringen	en	lokale	valutasystemen	
● Gemeenschapsbanken	
● Microkrediet		

R��������	������������	
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2.3	B�����	���������������	

I����������	

De luxe van vandaag wordt de benodigdheden van morgen." Deze oude stelregel is misschien nog 
nooit zo waar geweest als nu. In de 19de eeuw ging 60 tot 80 procent van onze consumptie uitgaven 
op aan voedsel. Doordat vanuit Amerika goedkoop graan kon worden geïmporteerd, werd dit 
percentage minder. Rond 1950 gaven Europeanen 45 procent van hun geld uit aan voedsel. Dit is in 
Nederland zelfs tot een dieptepunt gedaald tot 12,7 procent in 2005. Het idee om meer uit te geven 
aan lokaal voedsel van goede kwaliteit - om de menselijke en ecologische gezondheid te bevorderen - 
is voor de meesten moeilijk voorstelbaar, omdat veel van hun andere uitgaven nu essentieel lijken.  

Maar	wat	is	nu	werkelijk	essentieel?	Vakanties	in	het	buitenland?	Vermaak,	televisie,	buiten	het	seizoen	
fruit	en	groenten	kunnen	aanschaffen,	allerlei	leuke	materiële	dingen	hebben,	etc?	Wat	hebben	we	nu	
eigenlijk	echt	nodig	in	het	leven?	Er	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	wat	een	mens	gelukkig	maakt.	Uit	een	
lang	onderzoek	naar	geluk,	uitgevoerd	door	wetenschappers	verbonden	aan	Harvard,	is	gebleken	dat	het	
hebben	van	gezonde	hechte	relaties	het	meest	gelukkig	maakt.	En	niet	zo	zeer	rijkdom	of	status.	In	dit	
thema	verdiepen	jongeren	zich	in	geluk,	hun	leefstijl	en	de	keuzes	die	ze	daarin	hebben.	Dit	thema	
introduceert	het	concept	van	'duurzame	overvloed'.	Dit	betekent	dat	er	veel	welvaart	is	die	niet	materieel	
van	aard	is,	maar	die	in	een	markteconomie	vaak	ondergewaardeerd	is.	Dit	omvat		sociaal kapitaal 
(opgebouwd	door	service	naar	en	diepe	verbinding	met	de	eigen	gemeenschap)	en		ecologisch kapitaal 
(leven	als	onderdeel	van	een	gezond	en	zichzelf	onderhoudend	ecosysteem).	Dit	sluit	aan	bij	de	recente	
opkomst	van	'alternatieve'	indicatoren	van	welzijn	als	'alternatief'	voor	het	conventionele	gebruik	van	
zuiver	monetaire	systemen	zoals	bruto	binnenlands	product	of	BBP.	Waarden	zullen	een	sleutelrol	spelen	
in	de	overgang	naar	een	meer	rechtvaardige,	duurzame	en	bevredigende	wereld.	Dit	is	omdat:		

● structurele	veranderingen	nooit	voldoende	zijn	geweest	om	transformatie	te	bewerkstelligen;	
innerlijke,	op	waarden	gebaseerde	transformatie	is	nodig	voor	duurzame	veranderingen.	

● technologische	innovatie	kan	ons	niet	terug	brengen	naar	een	duurzaam	evenwicht	gerelateerd	
aan	de	draagkracht	van	de	aarde;	in	de	geın̈dustrialiseerde	wereld	zullen	we	een	manier	moeten	
vinden	voor	een	herde�initie	van	levenskwaliteit,	in	harmonie	met	de	draagkracht	van	de	aarde.	

Centraal	in	dit	thema	staan	voorbeelden	van	mensen	en	initiatieven	die	erin	geslaagd	zijn	om	een	
		dergelijke	herde�iniëring	in	hun	eigen	leven	te	bewerkstelligen:	

● Mensen	die	ervoor	hebben	gekozen	om	hun	leven	kleiner	en	eenvoudiger	te	maken	om	zo	meer	
tijd	te	verspillen	aan	creativiteit	of	familie.	

● De	boer	van	een	biologisch	CSA	project,	die	langere	uren	werkt	tegen	een	lagere	vergoeding	dan	
velen	als	aanvaardbaar	zouden	beschouwen.	

● De	helpers	en	zorgverleners	die	op	vrijwillige	basis	werken	aan	projecten	binnen	hun	
gemeenschap.	

● Kunstenaars	die	veel	van	hun	vrije	tijd	besteden	aan	het		maken	van	artistieke	creaties,	omwille	
van	henzelf.	

● De	consument	die	meer	betaalt	voor	lokaal	geproduceerde	of	eerlijk	verhandelde	goederen	
vanwege	de	sociale	en	ecologische	voordelen	voor	zijn	/	haar	gemeenschap	en	/	of	voor	
gemeenschappen	aan	de	andere	kant	van	de	wereld.	

● Netwerken	van	dorpen	in	de	ontwikkelingslanden,	zoals	Sarvodaya	in	Sri	Lanka.	

Jongeren	zullen	worden	aangemoedigd	om	hun	hoofden,	harten,	handen	en	zielen	te	betrekken	bij	het	
verbouwen	en	bereiden	van	voedsel,	het	creëren	van	hun	eigen	entertainment	en	kunst,	het	zorgen	voor	
anderen,	het	ontwikkelen	van	een	beter	begrip	van	de	vele	talenten	en	geschenken	die	ze	te	bieden	hebben	
en	het	de�iniëren	van	hun	doelen	in	hun	eigen	leven.		
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W�����	

Om	innerlijke,	op	waarden	gebaseerde	transformatie	te	bewerkstelligen,		die	nodig	is	om	duurzame	
veranderingen	in	de	leefstijl	te	kunnen	integreren.	

Om	manieren	te	onderzoeken	met	jongeren	om	de	kwaliteit	van	leven	te	herde�iniëren	in	harmonie	met	de	
draagkracht	van	de	aarde.	

H��	

● Door	jongeren	aan	te	moedigen	om	hun	hoofden,	harten,	handen	en	zielen	te	betrekken	bij	het	
verbouwen	en	bereiden	van	voedsel,	het	creëren	van	hun	eigen	entertainment	en	kunst,	het	
zorgen	voor	anderen,	het	ontwikkelen	van	een	beter	begrip	van	de	vele	talenten	en	geschenken	
die	ze	te	bieden	hebben	en	het	de�iniëren	van	hun	doelen	in	hun	eigen	leven.	

V����������	������	

● Heeft	u	aandacht	voor	hoe	het	economische	model	en	de	bedrijfsstrategie	van	het	project	van	
jongeren	de	waarden	en	ethiek	weerspiegelt	waaraan	ze	zich	hebben	gecommitteerd	voor	het	
totale	project?	

● Steunt	uw	project	voor	jongeren	eerlijke	handel?	
● Steunt	het	bedrijfsmodel	in	het	project	van	de	jongeren	eerlijke	handel?	
● Laat	u	jongeren	uitzoeken	hoe	negatieve	ecologische,	sociale	en	economische	impact	kan	worden	

vermeden	in	de	gehele	toeleveringsketen	van	de	producten	en	diensten?	
● Laat	u	jongeren	manieren	bedenken	om	een	bedrijfsmodel	voor	hun	project	te	ontwikkelen	dat	

geın̈spireerd	is	op	gezamenlijke	consumptie	of	gebaseerd	is	op	peer-to-peer-samenwerking?	
● Heeft	u	jongeren	gestimuleerd	om	met	hun	team	een		ontwerp	te	maken	gebaseerd	op	ontwerpen	

voor	vrijgevigheid	(zie	Nipun	Metha	TED-Talk)?	
● Heeft	u	jongeren	laten	onderzoeken	of	er	diensten	worden	aangeboden	via	ServiceSpace	of	LETS,	

waar	hun	project	gebruik	zou	kunnen	maken?	

W��	

T����������	�����	

⥀   L�����������	(SDG	12.	SDG	9)	

Lokalisering	is	het	verschijnsel	waarbij	een	bedrijf	zijn	producten	niet	in	een	ver	lagelonenland	
produceert,	maar	vlak	bij	huis.	Of	vlak	bij	de	plek	waar	het	die	producten	verkoopt.	

“Een voorbeeld? In de jaren zestig maakte Adidas voetbalschoenen in Oostenrijk. Daar waren ze zo goed in 
dat ze er midden jaren tachtig meerdere fabrieken hadden, die twee miljoen paar schoenen per jaar maakten. 
In die hoogtijdagen had het bedrijf 1.100 man in dienst. De schoenen waren grotendeels voor de export: ze 
werden tot in de Sovjet-Unie en Scandinavië verkocht. Toen viel de muur. Goedkope voetbalschoenen uit Azië 
overspoelden de markt. In Oostenrijk konden de fabrieken de concurrentie al gauw niet meer aan. De laatste 
fabriek daar sloot in 1990. Arbeiders vonden werk bij andere fabrieken of in de zorg. Adidas transporteerde 
alle machines naar Slovenië, Georgië en Rusland. Daar stegen de lonen ook en de fabrieken verhuisden naar 
het Verre Oosten: India, China, Vietnam – steeds verder. Maar het verhaal stopt hier niet. Komend najaar 
keert Adidas na deze lange wereldreis terug naar Oostenrijk. Met een speed factory, waar robots 
voetbalschoenen maken. Er zit er al een in Duitsland. Ook in de VS werd laatst een geopend. In Azië werkten 
er duizend of meer arbeiders in een fabriek; in een speed factory werken er 160.”  Bron:	Caroline	de	Gruyter,	10	
juni	2017,	Het	gaat	opeens	hard	met	de	lokalisering,		https://www.nrc.nl	.	
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⥀   H������	���������������	(SDG	3)	

Van	1939	tot	2014	volgden	wetenschappers	het	fysieke	en	emotionele	welzijn	van	724	mensen.	Deze	
groep	bestond	uit	456	minder	bedeelde	mensen	die	opgroeiden	in	Boston	en	268	Harvard	studenten.	Ze	
werden	getest	op	een	aantal	criteria:	lee�kwaliteit,	sociale	activiteiten	en	werksfeer.	Elke	twee	jaar	werden	
de	proefpersonen	ondervraagd	en	om	de	vijf	jaar	werd	hun	gezondheid	gemeten.	En	van	de	belangrijkste	
conclusie	uit	het	onderzoek	is	dat	geluk	niet	schuilt	in	diploma’s	en	een	�litsende	carrière.	Het	meest	
gelukkig	zijn	mensen	die	een	hechte	band	hebben	met	familie,	vrienden	en	hun	omgeving.	Volgens	het	
onderzoek	hangt	geluk	niet	af	van	het	aantal	relaties	dat	je	hebt.	Je	kunt	beter	één	relatie	hebben	
waarbinnen	je	de	ruimte	voelt	om	je	kwetsbaar	op	te	stellen	en	dingen	te	delen	dan	vijf	relaties	waarbij	dat	
niet	kan.	Tevens	bleek	uit	het	onderzoek	dat	goede	relaties	je	lichaam	en	je	geheugen	beschermen.	Als	je	in	
een	relatie	zit	waarin	je	het	gevoel	hebt	dat	je	echt	op	de	ander	kunt	bouwen	en	vertrouwen,	dan	blijven	je	
geheugen	en	je	herinneringen	langer	intact.	

⥀   ‘D���	�����	������’	���������	(SDG	12)	

'Think	Local	First'	is	een	term	die	is	ontwikkeld	door	de	leden	van	BALLE-netwerken	(Business	Allience	
for	Local	Living	Economies)	om	te	verwijzen	naar	de	lokale	producten	en	diensten.	Door	lokaal	te	denken,	
kunnen	we	keuzes	maken	die	een	positieve	impact	hebben	op	onze	lokale	gemeenschappen,	economieën	
en	omgevingen.		

⥀  O���-������	��������	(SDG	4)	

Volgens	voorstanders	van	lokalisatie	kan	een	sleutel	tot	mondiale	duurzaamheid	en	armoedebestrijding	
(naast	Fair	Trade	en	technologische	innovatie	programma's)	open-source	platforms	zijn	die	zonder	kosten	
de	nieuwste	bedrijfsmodellen,	technologieën,	en	praktijken	verspreiden,	met	name	naar	armere	
gemeenschappen.	

⥀  W�������	�����������	���̈������	��������	��������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Traditionele	en	inheemse	culturen	over	de	hele	wereld	hebben	generaties	lang	zonder	
consumptiegoederen	gewerkt	en	tot	voor	kort	leefden	velen	van	hen	een	levensstijl	van	hoge	kwaliteit	
zonder	al	die	consumptiegoederen.	In	feite	passen	ze	misschien	zelfs	niet	in	de	categorie	"consumenten"	
zoals	wij	die	kennen.	Helaas	bereiken	de	marketinginspanningen	van	grote	bedrijven	steeds	meer	ook	de	
kleine	inheemse	gemeenschappen.	De	wereldvisies	van	deze	inheemse	culturen	veranderen	om	daarvoor	
in	plaats	consument	van	de	industriële	samenleving	te	worden	en	daarmee	gaat	tegelijkertijd	de	waarde	
van	hun	traditionele	levensstijl	verloren.	Waren	de	mensen	in	deze	inheemse	kleine	gemeenschappen	tot	
voor	kort	gelukkig,	door	aanraking	met	de	Westerse	manier	van	leven	is	dit	compleet	veranderd.	Een	
duidelijk	voorbeeld	hiervan	zijn	de	studies	gedaan	door	econoom	Helena	Norberg-Hodges	in	de	
Ladakh-gemeenschappen	van	het	Tibetaanse	plateau.		http://www.localfutures.org/	.		

⥀   H��	�����	�����������	�������	(SDG	8)	

Het	bruto	binnenlands	product	(bbp)	is	de	totale	geldwaarde	van	alle	in	een	land	geproduceerde	�inale	
goederen	en	diensten	gedurende	een	bepaalde	periode	(meestal	een	jaar).	Meestal	wordt	met	dit	begrip	
het	bruto	binnenlands	product	tegen	marktprijzen	bedoeld.	

⥀   C��������	S�������-S��	(SDG	8)	

De	commissie	“meting	economische	prestaties	en	sociale	vooruitgang”	(commissie	Stiglitz-Sen)	werd	in	
2008	op	initiatief	van	president	Sarkozy	opgericht.	Op	14	september	heeft	de	commissie	haar	rapport	
gepubliceerd.	Het	doel	van	dit	rapport	is	om	de		beperkingen van het BBP 	te	laten	zien	en	alternatieve	
indicatoren	voor	te	stellen	om	zowel	rekening	te	houden	met	het	sociale	welzijn	als	het	duurzaam	karakter	
van	ontwikkeling.	Volgens	de	commissie	belicht	het	bbp	alleen	de	aanbodzijde	van	de	economie	en	zegt	
dus	zeer	weinig	over	bijvoorbeeld	de	levensstandaard	van	mensen,	terwijl	deze	factor	wel	van	invloed	is	
als	het	gaat	om	maatschappelijke	vooruitgang.	Als	het	bbp	stijgt,	is	het	nog	niet	uitgesloten	dat	
bijvoorbeeld	sociale	voorzieningen	achteruit	gaan	en	dat	er	maatschappelijk	gezien	dus	eigenlijk	helemaal	
geen	vooruitgang	te	bemerken	is.	Misschien	wel	het	belangrijkste	probleem	dat	ontstaat	als	men	het	bbp	
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gebruikt	als	indicator	voor	maatschappelijke	vooruitgang,	is	het	negeren	van	alle	sociale	aspecten	die	ook	
een	rol	spelen:	het	negeren	van	de	factor	welzijn.	

⥀  H����	D����������	I����	(SDG	8)	

De	index	van	de	menselijke	ontwikkeling	(ontwikkelingsindex),	VN-index	(welzijnsindex)	of	Human	
Development	Index	(HDI)	van	de	Verenigde	Naties	meet	voornamelijk	armoede,	analfabetisme,	onderwijs	
en	levensverwachting	in	een	bepaald	land	of	gebied.	De	index	werd	in	1990	ontwikkeld	door	de	
Pakistaanse	econoom	Mahbub	ul	Haq	en	wordt	sinds	1993	door	de	UNDP	gebruikt	in	haar	jaarlijkse	
rapport.Human	Development	Index	is	een	getal	tussen	0	en	1.	Hoe	dichter	de	uitkomst	van	de	HDI	bij	1	
ligt,	hoe	beter	het	volgens	deze	maatstaf	gesteld	is	met	de	welvaart	en	het	welzijn	in	het	betreffende	land.		

De	HDI	heeft	een	aanzienlijke	impact	gehad	op	het	onder	de	aandacht	brengen	van	overheden,	bedrijven	
en	internationale	organisaties	voor	ontwikkelingsaspecten	die	zich	richten	op	de	uitbreiding	van	keuzes	
en	vrijheden,	niet	alleen	op	inkomen.	

⥀  I����	����	��������	�����������	��������,	ISEW	(SDG	8)	

De	index	voor	duurzame	economische	welvaart	(Index	of	Sustainable	Economic	Welfare,	ISEW)	is	een	
economische	indicator	waarin	onderscheid	wordt	gemaakt	tussen	positieve	en	negatieve	economische	
bedrijvigheid.	Bij	het	bepalen	van	deze	indicator	wordt	gepoogd	ook	het	effect	van	informele	activiteiten	
mee	te	nemen.	Zo	kan	mantelzorg	leiden	tot	een	vergroting	van	het	welzijn,	maar	dit	is	niet	terug	te	vinden	
in	het	bruto	binnenlands	product.	Andersom	komen	de	effecten	van	milieuverontreiniging	ook	niet	terug	
in	het	BNP.	In	de	ISEW	moeten	deze	positieve	en	negatieve	bijdragen	aan	het	welzijn	wel	terug	te	vinden	
zijn.	De	index	werd	ontwikkeld	door	Herman	Daly	en	John	B.	Cobb	in	For	the	common	good:	Redirecting	
the	economy	toward	the	community,	the	environment	and	a	sustainable	future	uit	1989.	
https://www.milieurapport.be/publicaties/2017/de-index-voor-duurzame-economische-welvaart-isew-v
oor-vlaanderen-1990-2015	

⥀  G������	��������	���������,	GPI	(SDG	8)	

Genuine	Progress	Indicator	(GPI)	is	een	maat	waarmee	de	economische	groei	van	een	land	wordt	gemeten.	
Het	wordt	vaak	beschouwd	als	een	alternatieve	maatstaf	voor	de	meer	bekende	economische	indicator	van	
het	bruto	binnenlands	product	(bbp).	De	GPI-indicator	neemt	alles	in	acht	wat	het	bbp-gebruik	in	
aanmerking	neemt,	maar	voegt	andere	cijfers	toe	die	de	kosten	van	de	negatieve	effecten	in	verband	met	
economische	activiteit	weergeven	(zoals	de	kosten	van	criminaliteit,	kosten	van	ozon	uitputting	en	kosten	
van	uitputting	van	hulpbronnen,	onder	andere).	Het	GPI	meet	de	positieve	en	negatieve	resultaten	van	de	
economische	groei	en	onderzoekt	of	het	al	dan	niet	ten	goede	is	gekomen	aan	alle	mensen	van	de	
gemeenschap.	

Wat de Genuine Progress Indicator meet, en bbp niet: 

● Inkomensverdeling		
● Publieke	consumptieve	bestedingen	
● Waarde	van	huishoudelijke	en	gemeenschapswerk		
● Kosten	van	overwerk	
● Particuliere	defensieve	uitgaven	voor	gezondheid	en	onderwijs		
● Kosten	van	onvoldoende	werkgelegenheid	
● Diensten	van	openbaar	kapitaal		
● Kosten	van	woon-werkverkeer	
● Kosten	van	vervoersongevallen		
● Kosten	van	bedrijfsongevallen	
● Kosten	van	misdaad		
● Kosten	van	geluidsoverlast	
● Kosten	van	irrigatiewatergebruik		
● Kosten	van	stedelijke	waterverontreiniging	
● Kosten	van	luchtverontreiniging		
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● Kosten	van	bodemdegradatie	
● Kosten	van	verlies	van	inheemse	bossen		
● Kosten	van	klimaatverandering	
● Kosten	van	uitputting	van	niet-hernieuwbare	energiebronnen		
● Kosten	van	kansspelen	
● Kosten	van	ozona�braak		
● Waarde	van	reclame	

⥀   H����	P�����-�����	(SDG	8)	

De	Happy	Planet-index	is	een	innovatieve	nieuwe	maatstaf,	ontwikkeld	door	de	New	Economics	
Foundation	in	Londen,	die	de	ecologische	ef�iciëntie	meet	waarmee	het	menselijk	welzijn	wordt	geleverd.	
Door	milieu-impact	te	combineren	met	het	welzijn	van	de	mens,	probeert	het	de	milieu-ef�iciëntie	te	
meten	waarmee	mensen	in	hun	land	leven.	Door	het	relatieve	succes	of	falen	van	landen	bij	het	
ondersteunen	van	een	goed	leven	voor	hun	burgers	aan	te	kaarten,	met	inachtneming	van	grenzen	van	het	
milieu	waar	onze	levens	van	a�hangen,	probeert	het	HPI	manieren	te	vinden	voor	een	wereld	waarin	we	
allemaal	een	goed	leven	kunnen	leiden,	zonder	de	aarde	te	belasten.	

⥀  B����	N��������	G����	(GNH)	(SDG	8)	

De	regering	van	Bhutan	is	bezig	het	Gross	National	Happiness	(Bruto	Nationaal	Geluk)	te	
operationaliseren	als	de	kernmaatstaf	voor	nationaal	welzijn.	Het	GNH-concept	is	gebaseerd	op	het	
uitgangspunt	dat	ware	ontwikkeling	van	de	menselijke	samenleving	plaatsvindt	wanneer	materiële	en	
spirituele	ontwikkeling	naast	elkaar	plaatsvinden	om	elkaar	aan	te	vullen	en	te	versterken.	De	vier	pijlers	
van	GNH	zijn:	

1. De	bevordering	van	een	rechtvaardige	en	duurzame	sociaaleconomische	ontwikkeling	
2. Behoud	en	bevordering	van	culturele	waarden	
3. Behoud	van	de	natuurlijke	omgeving	
4. En	oprichting	van	goed	bestuur	

⥀  B��M��-�����	(SDG	8)	

De	Big	Mac-index	is	een	informele	berekeningswijze	van	koopkrachtpariteit	gebaseerd	op	de	prijs	van	een	
Big	Mac	in	een	bepaald	land.	De	index	is	een	schepping	van	het	Britse	weekblad	The	Economist	in	1986	en	
maakt	een	vergelijking	tussen	de	verschillende	valuta's	ten	opzichte	van	de	Amerikaanse	dollar.	Door	de	
koopkracht	van	de	dollar	te	vergelijken	met	die	van	een	andere	munt,	kan	men	zien	hoeveel	dollars	die	
munt	'eigenlijk'	waard	is	en	of	de	wisselkoers	te	hoog	of	te	laag	is.	De	koopkracht	vergelijking	doet	men	in	
dit	geval	heel	eenvoudig,	door	te	kijken	naar	de	prijs	van	een	Big	Mac,	die	overal	ter	wereld	volgens	
hetzelfde	recept	wordt	gefabriceerd	en	verkocht.	Zo	kan	men	een	beoordeling	maken	van	de	geldende	
wisselkoersen.		(bron Wikipedia). 

⥀  I����������	��	������������	������	(SDG	8)	

Er	is	de	afgelopen	jaren	ook	op	communautair	niveau	veel	interessant	werk	verricht,	waarbij	mensen	zijn	
betrokken	bij	het	de�iniëren	van	de	indicatoren	die	echt	het	welzijn	in	hun	gemeenschap	weerspiegelen.	
Het	Boston	Indicators-project	in	de	VS	bijvoorbeeld,	is	een	bekroond	initiatief	waarbij	gemeenschaps-	
groepen	betrokken	zijn	bij	het	bepalen	van	de	dingen	die	het	stadsbestuur	moet	meten	om	echt	licht	te	
werpen	op	de	vraag	of	de	kwaliteit	van	leven	en	welzijn	in	de	stad	stijgt	of	daalt.	In	het	Boston-initiatief	
zijn	indicatoren	op	tien	verschillende	activiteitsdomeinen	ontwikkeld:	
	
•	Economie	•	Onderwijs•	Milieu	•	Behuizing•	Gezondheid	•	Openbare	veiligheid•	Technologie	•	Vervoer	
•	Burgerlijke	vitaliteit	•	Culturele	ontwikkelingen	
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⥀   G������������	������������������	(SDG	8	��	SDG	11)	

De	GDI	laat	in	een	oogopslag	zien	hoe	duurzaam	een	gemeente	in	Nederland	is	en	waar	de	mogelijkheden	
liggen	om	-	met	elkaar	-	te	werken	aan	een	echt	duurzame	gemeente.	Het	gebruikt	daarvoor	24	
indicatoren.	

https://www.gdindex.nl/pdf/WatZijnDeIndicatoren.pdf	
https://www.gdindex.nl/index.html	

⥀   C���������	������	�����������	�����	��	���������������	�������	(SDG	8)	

Interessant	is	dat	de	meeste	studies	die	zijn	gebaseerd	op	nationale	en	internationale	alternatieve	
indicatoren	aangeven	dat	in	de	geın̈dustrialiseerde	landen	van	het	Noorden	het	welzijn	groeide	parallel	
met	het	BBP	tot	rond	1970.	Sindsdien	is	het	bbp	weliswaar	omhoog	gegaan,	maar	is	de	groei	van	het	
welzijn	geëgaliseerd	of	gedaald.	De	sterke	implicatie	is	dat	voorbij	een	bepaald	niveau	van	materiële	
rijkdom,	een	punt	dat	in	de	geın̈dustrialiseerde	wereld	al	lang	geleden	is	gepasseerd,	de	correlatie	tussen	
economische	groei	en	maatschappelijk	welzijn	erg	zwak	is.	

⥀   W������	��	������	��	���	�����������	�����	(SDG	3)	

"	Het leven in overvloed komt alleen door grote liefde "	
-	Elbert	Hubbard	
	
Gegeven	dat	we	leven	in	een	wereld	waarin	goederen	en	diensten	die	het	welzijn	van	gemeenschappen	en	
ecosystemen	verbeteren	over	het	algemeen	duurder	zijn	dan	die	welke	het	ondermijnen	-	als	gevolg	van	
externe	effecten,	subsidies	en	alle	andere	factoren	die	daarin	meespelen	-	worden	we	dagelijks	
geconfronteerd	met	ethische	dilemma's	als	consumenten:		

● In	hoeverre	zijn	we	bereid	om	af	te	zien	van	onze	maximale	koopkracht	of	het	hoogst	mogelijke	
rendement	op	onze	investeringen	ten	gunste	van	een	sociaal	doel	of	milieudoelstelling?	

● Hoe	kunnen	we	op	dit	moment	van	crisis	in	de	geschiedenis	werk	vinden	en	op	ons	nemen	dat	
betekenisvol	is	en	dienstbaar	is	aan	de	maatschappij,	zonder	overweldigd	te	worden	door	de	grote	
maatschappelijke	transformatie	die	nodig	is	om	dit	werk	te	vinden?	

(Dit	geldt	tevens	ook	voor	bedrijfsmatige	investeringen.)	

⥀   L����������-������	(SDG	3)	

"	Een man is rijk in verhouding tot het aantal dingen dat hij zich kan veroorloven om weg te laten "	
-	Henry	David	Thoreau	
	
De	eerste	ethische	beslissing	die	tegenover	ons	staat,	is	hoeveel	we	willen	consuminderen.	Zoals	we	al	
hebben	gezien,	zijn	de	huidige	consumptieniveaus	volledig	onhoudbaar.	Het	goede	nieuws	is	dat	er	veel	
aanwijzingen	zijn	dat	een	groot	deel	van	onze	consumptie	ons	in	feite	niet	gelukkiger	maakt.	Er	lijkt	dus	
een	aanzienlijk	potentieel	te	bestaan			om	onze	consumptie	te	verminderen	op	een	manier	die	verenigbaar	
is	met	het	handhaven,	zo	niet	verbeteren,	van	onze	kwaliteit	van	leven.	
Voorbeeld:	

● Kan	een	persoon	zonder	bezit	van	een	auto,	en	over	de	busstrook	per	bus	sneller	reist	dan	iemand	
die	in	de	�ile	staat	met	z’n	auto,	armer	zijn?	

⥀  S���	����	��������	(SDG	3)	

De	Slow	Food-beweging	begon	het	leven	als	een	organisatie	met	een	sterke	focus	op	landbouw	en	voedsel,	
met	de	missie	'de	biodiversiteit	in	onze	voedselvoorziening’	te	verdedigen,	smaak	voorlichting	te	
verspreiden	en	producenten	van	voortreffelijk	voedsel	te	verbinden	met	coproducenten	(consumenten).'	
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Met	80.000	leden	in	850	lokale	groepen	is	het	vandaag	de	dag	echter	een	verzamelpunt	geworden	voor	
velen	over	de	hele	wereld	die	kiezen	voor	een	langzamere	en	eenvoudigere	levensstijl.	 	

⥀   S������-�����	��	����	��������	(SDG	12)	

Nipun	Mehta	is	de	oprichter	van	ServiceSpace	(voorheen	Charity	Focus),	een	incubator	van	projecten	die	
werkt	op	het	raakvlak	van	vrijwilligerswerk,	technologie	en	gift-economie.	Wat	begon	als	een	experiment	
met	vier	vrienden	in	de	Silicon	Valley	is	nu	uitgegroeid	tot	een	wereldwijd	ecosysteem	van	meer	dan	
350.000	leden	die	miljoenen	dollars	gratis	hebben	geleverd.	Nipun	heeft	vele	prijzen	ontvangen,	
waaronder	de	Jefferson	Award	for	Public	Service,	de	President's	Volunteer	Service	Award	en	de	
Humanitarian	Award	van	Wavy	Gravy.	Hij	wordt	routinematig	uitgenodigd	om	zijn	boodschap	over	
'geschenkivisme'	te	delen	met	een	breed	publiek,	van	jongeren	in	de	binnenstad	in	Memphis	tot	academici	
in	Londen	tot	internationale	hoogwaardigheidsbekleders	bij	de	Verenigde	Naties.	Hij	is	lid	van	de	
adviesraden	van	de	Seva	Foundation,	de	Dalai	Lama	Foundation	en	Greater	Good	Science	Centre.	

	

L���������	

De jongeren 

● Kunnen	onze	waarden	afstemmen	op	onze	economische	en	levensstijlkeuzes.	
● Ontwikkelen	een	betere	verbinding	met	hun	levensdoel.	
● Bevorderen	van	keuzes	voor	het	levensonderhoud	die	bijdragen	aan	de	gezondheid	en	het	welzijn	

van	de	planeet,	in	plaats	van	a�breuk	doen	op	de	gezondheid	en	het	welzijn	van	de	planeet.	

A�����������	

● ⥀ 	Verantwoordelijk	voor	leven	

● ⥀ 	Gelukseconomie	

● ⥀ 	Wat	is	rijkdom?	

● ⥀ 	Spel	van	de	indicatoren	

● ⥀ 	De	juiste	bron	van	levensonderhoud	

● ⥀ 	Visualisatie	

● ⥀ 	Verplichtingen	

● ⥀ 	Een	leven	zonder	

● ⥀ 	Denk	eerst	lokaal	campagne	

2.3.1		⥀		V���������������	(����)	�����:	

Introductie:	
Geld	verwarren	met	waarde	voedt	een	economisch	model	dat	in	staat	is	om	ware	rijkdom,	zoals	
vervulling	en	welzijn,	te	vernietigen.	De	consensus	rond	deregulering,	privatisering	en	de	
ontmanteling	van	burgerlijk	politiek	toezicht	wordt	nu	tegengegaan	door	een	parallelle	trend	die	
erkent	dat	rijkdom	ook	te	vinden	is	in	de	gemeenschap,	en	in	gelijkheid	en	burgerzin	in	plaats	van	
groeiende	consumptie.	Maatschappelijke	verantwoordelijkheid	is	een	bewuste	waarde	om	onze	
acties	als	consumenten	en	producenten	in	het	economische	systeem	te	sturen.	
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Doel: 	
Begrijpen	wat	wordt	verstaan	onder	sociale	verantwoordelijkheid	binnen	onze	levensstijl	en	
werkomgeving.	

Leerresultaten:  
Het	kunnen	herkennen	van	verantwoorde	consumptie	en	werkethiek.	

Benodigde materialen: 	
�lipover,		A3	Papier,	potloden,	stiften,	krijt	

Stappen: 

1. Bespreek	de	volgende	stelling	met	de	hele	groep:	"Consumenten	die	sneller	en	goedkoper	
voedsel	wensen,	hebben	de	manier	waarop	kippen	worden	gefokt,	veranderd.		
Kunnen	jullie	vergelijkbare	situaties	bedenken	waarin	consumenten	bepaalde	producten	
of	ervaringen	wilden,	en	de	industrie	reageerde	om	aan	de	vraag	te	voldoen?	"	
(We	willen	bijvoorbeeld	goedkope	kleding	hebben,	dus	bedrijven	huren	lage	lonen	in	
andere	landen	om	ze	te	maken;	mensen	raakten	steeds	meer	bezorgd	over	
luchtvervuiling	door	voertuigen,	bedrijven	creëerden	hybride	auto's.)	
	

2. Als	dieren	bepaalde	rechten	zouden	hebben,	denk	je	dan	dat	die	rechten	ook	van	
toepassing	zijn	op	dieren	die	we	fokken	als	voedsel,	zoals	kippen	of	varkens?	Zijn	er	
rechten	die	deze	boerderijdieren	zouden	moeten	hebben?	Zo	ja,	wat	zijn	ze?	Zijn	er	
rechten	die	alle	dieren	zouden	moeten	hebben?	
	

3. Hieronder	zie	je	een	aantal	verschillende	personen	die	betrokken	zijn	bij	het	fokken	van	
kippen	voor	voedsel.	Trek	lijnen	tussen	de	individuen	die	direct	verbonden	zijn.	
	

4. Zet	een	Y	naast	het	individu	dat	het	meest	wordt	gewaardeerd	in	onze	samenleving	en	
een	x	naast	degene	die	het	minst	wordt	gewaardeerd.	Welk	individu	denk	je	dat	de	
meeste	rechten	heeft?	(Plaats	een	1	naast	dat	individu.)	Welke	is	het	minst?	(Zet	een	5	
naast	dat	individu.)	Hoe	zou	je	de	andere	personen	rangschikken?	

KIPPENFOKKER	

KIPPENFOKKERIJ	MEDEWERKER	

KIPPENCONSUMENT	

DIRECTEUR	VAN	HET	PLUIMVEE	BEDRIJF	

KIP	

5. Neem	een	A3	vel	papier	en	laat	hierop	in	een	artistieke	schets	de	leefomgeving	en	de	
rechten	die	de	kip	in	jouw	ogen	verdient	zien.	

Evaluatie: 

Vraag	aan	elke	jongere	zijn/haar	tekening	verder	toe	te	lichten.	Laat	ze	de	onderdelen	van	de	
leefomgeving	en	de	rechten	die	ze	in	hun	tekening	hebben	laten	zien	benoemen.	Verzamel	op	de	
�lap-over	al	deze	voorzieningen	voor	een	�ijn	kippenleven.	

2.3.2		⥀		G�������������:	

Introductie: 

Wat	hebben	we	nodig	voor	een	bevredigend	leven?		
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Deze	activiteit	kan	vele	vormen	aannemen:	brainstormen,	of	prioriteren	en	sorteren	van	
behoeften	versus.	wensen.	Deze	vraag	leidt	tot	de	volgende	vraag:	"Hoe	krijgen	we	wat	we	nodig	
hebben?"	In	een	conventioneel	paradigma	zou	de	discussie	beperkt	kunnen	zijn	tot	materiële	
producten	en	de	rollen	van	consumenten,	producenten,	markten	en	geld;	de	facilitator	zou	
deelnemers	kunnen	vragen	voorbeelden	geven	van	concepten	in	hun	eigen	leven.		
	
Eén	citaat	van	Ghandi	kan	een	interessant	debat	zijn	over	behoefte	versus	hebzucht:	"Our	world	
has	enough	for	each	person’s	need,	but	not	for	his	greed."		
Wat	hebben	we	allemaal	echt	nodig	en	op	welk	punt	wordt	een	persoon	hebberig?	Sommige	
fascinerende	en	tot	nadenken	stemmende	punten	komen	op	als	we	de	quote	in	relatie	met	
duurzaamheid	analyseren.	Jongeren	zien	in	dat	onze	behoeften	niet	alleen	economisch	zijn,	maar	
ook	hoe	de	samenleving	functioneert,	de	gezondheid	van	mensen	en	hoe	we	elkaar	behandelen.	

Doel: 	
Enig	zicht	krijgen	op	de	samenhang	tussen	onze	behoeften	en	effectieve	manieren	om	hieraan	
tegemoet	te	komen.	

Leerresultaten: 	
Deelnemers	leren	hoe	ze	aan	hun	behoeften	kunnen	voldoen	zonder	te	bezwijken	voor	
consumentisme	en	bedrijfsdictaten.	

Benodigde materialen: 	
�lipover,	computer	met	internetverbinding,	beamer	

stappen: 

1. Laat	de	�ilm	The	Economics	of	Happiness	zien.		
2. Onderzoek	de	behoeften	in	de	groep	door	iedereen	persoonlijk	te	vragen	om	over	hun	

behoeften	te	praten.	
3. Vervolg	met	een	gesprek	over	wat	de	groep	als	de	oorzaken	in	onze	samenleving	

beschouwt	die	de	vervulling	van	behoeften	belemmeren.	Leg	verbanden	tussen	de	
problemen	en	de	mogelijkheden	van	de	consumptie,	creatie,	uitwisseling,	delen,	enz.	
Breng	de	concepten	lokale	economie	en	ondernemerschap,	het	stimuleren	van	de	
uitwisseling	van	producten,	diensten	en	"kennis"	naar	voren.	

Evaluatie: 

Vraag	de	jongeren	hoe	ze	nu	aankijken	tegen	wensen	en	behoeften.	Wat	zien	ze	als	verschil	tussen	
een	wens	en	een	behoefte?	Vraag	ook	welke	delen	van	de	�ilm	hun	speciaal	zijn	bijgebleven.		

2.3.3		⥀			W��	��	�������?	

Nodig	jongeren	uit	om	een			lijst	samen	te	stellen	van	de	10	dingen	(inclusief	materiële	'dingen'	en	minder	
tastbare	bijdragen,	zoals	'liefde')	die	het	meest	bijdragen	aan	hun	kwaliteit	van	leven	en	hun	welzijn.	Als	ze	
klaar	zijn,	kunnen	ze	hun	lijsten	voorlezen	-	gevolgd	door	een	groepsdiscussie	over	hoeveel	en	welke	van	
de	genoemde	dingen	materieel	zijn	in	tegenstelling	tot	andere	vormen	van	rijkdom.	

2.3.4		⥀		H��	����	���	�����������	

In	de	afgelopen	jaren	hebben	gemeenschappen	over	de	hele	wereld	die	alternatieven	gezocht	voor	het	
bbp;	meer	biocentrische	en	speelse	indicatoren	die	het	welzijn	van	hun	gemeenschappen	en	ecosystemen	
meten.	Deze	omvatten	bijvoorbeeld	het	aantal	fokzalm	of	haviken,	het	aantal	astma	aanvallen	bij	hun	
kinderen,	hoeveel	leerlingen	te	voet	of	met	de	�iets	naar	school	gaan,	etc.	Vraag	de	jongeren	om	indicatoren	
te	bedenken	om	het	welzijn	van	hun	gemeenschap	en	ecosysteem	te	meten.		
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2.3.5		⥀  J�����	����	����	���������������	

Nodig	de	deelnemers	uit	om	een			inventarisatie	te	maken	van	vaardigheden	en	middelen	die	kunnen	
worden	ontwikkeld	of	omgevormd	voor	een	goed	levensonderhoud.	

2.3.6	⥀		V�����������	

Vraag	de	jongeren	zich	te	ontspannen	en	stil	van	binnen	te	worden.	Vraag	hen	vervolgens	om	de	volgende	
drie	scenario's	te	overdenken:	
1.	Stel	je	gemeenschap	/	campus	/	familie	/	stad	/	voor	in	2050	(welke	situatie	het	meest	relevant	lijkt).	
Kijk	in	detail	-	zijn	er	mensen	in	het	landschap?	Zijn	ze	blij?	Wat	eten	de	mensen?	Waar	komt	dat	voedsel	
vandaan?	Wat	voor	soort	gebouwen	zie	je?	Welke	vervoerswijzen	zie	je?	Welke	entertainment	locaties?	
Enz.	
2.	Stel	je	nu	deze	scène	voor	zoals	je	het	liefst	zou	zien	in	2050	-	de	facilitator	geeft	nogmaals	aanwijzingen	
om	naar	elk	van	de	eerder	onderzochte	gebieden	te	kijken.	
3.	Wat	kun	jij	doen	(groot	of	kleine	acties)	bij	het	bevorderen	van	de	transformatie	van	het	eerste	naar	het	
tweede	scenario?	

2.3.7		⥀		V�������������	

Volg	onmiddellijk	na	de	vorige	oefening	een	reeks	toezeggingen	waarbij	elke	deelnemer	uitleg	geeft	over	
een	verandering	of	actie	die	hij/zij	wil	gaan	ondernemen,	en	waarbij	hij	/zij	de	hele	groep	op	de	hoogte	
wilt	stellen	en	de	ondersteuning	van	de	groep	vraagt.	

2.3.8		⥀	  D���	�����	������	��������	

Werk	in	groepen	van	drie.	Brainstorm	samen	over	hoe	een	‘Denk	eerst	lokaal’		campagne	eruit	kan	zien	in	
de	gemeente.	Hoe	stimuleer	je	mensen	om	lokaal	te	kopen?	Hoe	stimuleer	je	lokale	bedrijven	om	
producten	aan	te	bieden	die	mensen	nodig	hebben?	Wat	zijn	leuke	en	handige	tips	en	adviezen	voor	
inwoners	uit	de	lokale	gemeente	om	lokale	aankopen	aan	te	moedigen?	

2.3.9		⥀			E��	�����	������	

Laat	elke	deelnemer	individueel	een	lijst	maken	van	alle	consumptiegoederen	die	ze	in	hun	leven	hebben	
en	waarvan	ze	zich	niet	kunnen	voorstellen	dat	ze	zonder	deze	goederen	moeten	leven.	Nadat	zij	hun	lijst	
hebben	gemaakt,	vraag	hen	iets	te	bedenken	voor	elk	item	op	hun	lijst,	wat	dat	item	zou	kunnen	vervangen	
als	het	niet	langer	beschikbaar	was.	Bespreek	dit	met	de	hele	groep.	

B������	

https://ritskedankert.nl/lokalisering-tegen-de-stroom-in/	

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/10/het-gaat-opeens-hard-met-de-lokalisering-10984975-a156244
2	

https://www.nibud.nl/consumenten/wat-geeft-u-uit-aan-voeding/	

https://www.trouw.nl/groen/-de-boer-wil-richting-die-geef-ik-nu-~a056fa7d/	

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/voedselinnovaties-van-de-negentiende-eeuw-tot-nu/	

https://www.�iloso�ie.nl/nl/artikel/47355/waarom-onderzoek-naar-geluk-niet-deugt-en-zelfs-gevaarlijk-
is.html	

https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showin
g-how-to-live-a-healthy-and-happy-life/	
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https://www.hpbbnieuws.nl/?p=841	

https://www.localfutures.org/	

https://centerforneweconomics.org/	

https://bealocalist.org/local-economy-framework/local-�irst/	

https://www.circuitnederland.nl/particulieren/	

https://erkendstreekproduct.nl/	

http://www.sustainwellbeing.net/gpi.html	

http://www.tai.org.au/sites/default/�iles/DP14_8.pdf	

https://www.youtube.com/watch?v=PMXfB2yGdxU	

https://www.worldschool.nl/hugs/werkstukkek2016-2017/10%20Anne%20van%20der%20kleij%20en
%20Koen%20petkhe.pdf	

http://nipun.servicespace.org/	

https://www.youtube.com/watch?v=kpyc84kamhw	

https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/thema-geven-en-wederkerigheid/de-economi
e-van-de-gift	

https://slowfood.nl/	

http://www.ethesis.net/arbeidsmarkt/arbeidsmarkt_deel_1.htm	

https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/nieuwe-economieen/de-geef-economie	

K������������	

● Verbeteren	hoge	consumptieniveaus	het	menselijk	welzijn?	
● Eerlijke	aankopen	
● Gelukkig	leven	
● Alternatieve	indicatoren	op	nationaal	en	internationaal	niveau	
● Waarden	en	ethiek	in	het	economische	leven	
● Investeringskeuzes	

R��������	������������	

Bron: Mok, 1994: p. 36	
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2.4	L�����	��������	

I����������	

Momenteel worden massaproductie en distributie, gezien vanuit sociale- en milieudoelstellingen, 
zwaar afgewogen tegen lokaal geproduceerde productie en consumptie met gebruikmaking van 
lokaal geproduceerde grondstoffen. Er is veel dat steden, dorpen en ecologische gemeenschappen 
kunnen doen om hun eigen lokale economieën te kunnen voeden en te ontwikkelen.  

De	eerste	stap	die	vaak	wordt	gezet	om	de	lokale	economie	te	versterken	is	om	onderzoek	te	doen	naar	
geld-	en	hulpbronnen	en	de		stroom	daarvan	naar	en	uit	de	lokale	economie.	Dit	geeft	een	weerspiegeling	
van	alle	producten	en	diensten	die	van	buitenaf	in	de	gemeenschap	worden	binnengebracht.	Feitelijk	
verdwijnt	met	aankopen	buiten	de	regio	geld	uit	de	lokale	gemeenschap	naar	de	leveranciers	buiten	de	
regio.	De	gemeente,	wijk	of	gemeenschap	kan	vervolgens	nagaan	welke	van	deze	producten	en	diensten	hij	
zelf	kan	leveren.	Zo	kan	het	geld	binnen	de	gemeenschap	blijven.	Zo’n	soort	onderzoek	wordt	'Plugging	the	
Leaks'	genoemd.	

Het	'sociale	ondernemingsmodel'	leent	zich	goed	voor	lokale	gemeenschappen	die	hun	economieën	willen	
ontwikkelen	op	manieren	die	ook	voldoen	aan	ecologische	en	sociale	doelen.	Sociale	ondernemingen	
vormen	een	belangrijk	element	van	de	groeiende	'derde	economie',	die	ergens	tussen	de	particuliere	en	de	
publieke	sector	ligt	en	ernaar	streeft	de	beste	aspecten	van	beide	te	combineren.	Ze	bestrijken	een	breed	
scala	aan	eigendomsstructuren	en	-activiteiten	en	kunnen	het	best	worden	samengevat	als	
ondernemingen	waarvan	het	primaire	doel	is	om	een			sociaal	of	ecologisch	voordeel	te	bieden,	met	als	
secundair	doel	winst	te	maken	of	een	billijk	rendement	voor	investeerders	te	genereren.	
Het	sociale	ondernemingsmodel	is	bij	uitstek	geschikt	voor	het	opkomende	holistische	paradigma	en	voor	
de	ecodorpen-context	omdat	het	de	verwezenlijking	van	onderstaande	doelen	mogelijk	maakt:	

● Het	realiseren	van	maatschappelijke	doelstellingen	(werkgelegenheid,	zorg	voor	kinderen,	zorgen	
voor	ouderen,	enz.)		

● Het	realiseren	van	milieudoelstellingen	(herbebossing,	restauratieprojecten)	terwijl	winst	wordt	
gemaakt.	

● Dienen	van	de	lokale	gemeenschap	en	investeerders	(in	de	ecovillage-context,	vaak	dezelfde	
mensen).	

● Het	combineren	van	betaald	personeel	en	vrijwilligers.	
● Lokale	goederen	en	diensten	creëren,	en	handelen	in	zowel	conventionele	als	alternatieve	valuta.	

Bovendien	hebben	sociale	ondernemingen	vanwege	het	primaat	van	hun	sociale	en	milieuproblemen	en	
hun	over	het	algemeen	geldende	eigendomsstructuren	vaak	toegang	tot	externe	�inanciering	die	niet	
beschikbaar	is	voor	meer	conventionele,	particuliere	ondernemingen.	

In	dit	thema	worden	jongeren	uitgenodigd	om	na	te	denken	over	goederen	of	diensten	die	positief	kunnen	
bijdragen	aan	hun	gemeenschap	en	over	welke	bijdrage	ze	zelf	kunnen	leveren.	Jongeren	verdiepen	zich	in	
de	volgende	vragen:	"Beschikken	alle	studenten/leerlingen	van	de	school	en	de	wijk	eromheen	over	
datgene	wat	nodig	is	om	goed	te	gedijen?	Waarom	of	waarom	niet?	"Deze	zienswijze	nodigt	jongeren	uit	
om	meer	te	leren	over	de	inspanningen	van	groene	bedrijven	binnen	hun	gemeenschap,	de	rol	van	de	
lokale	economie,	en	manieren	waarop	jongeren	op	positieve	manieren	kunnen	bijdragen	aan	de	lokale	
economie.	Een	lokale	duurzaamheidsbenadering	kan		de	jongeren	helpen	om	meerdere	soorten	
uitwisselingen	te	ervaren,	waaronder	ruilhandel,	een	soepcafe	of	een	"koop	lokaal"	-campagne.	

W�����	

Om	de	waarde	van	het	lokaal	circuleren	van	geld,	diensten	en	producten	te	kennen	en	begrijpen.	
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H��	

Door	jongeren	meer	te	leren	over	de	inspanningen	van	groene	bedrijven	binnen	hun	gemeenschap,	de	rol	
van	de	lokale	economie	en	manieren	waarop	deelnemers	op	positieve	manieren	kunnen	bijdragen	aan	de	
lokale	economie.	

V����������	������	

● Heeft	u	jongeren	nog	eens	een	kijkje	laten	nemen	in	het	rapport	'Plugging	The	Leaks'	van	de	New	
Economics	Foundation	om	ervoor	te	zorgen	dat	hun	project	erop	gericht	is	de	lokale	economie	te	
versterken?	

● Heeft	u	jongeren	geın̈formeerd	over		de	'Ten	Principles	for	One	Planet	Living'?	
● Zou	u	nog	een	keer	kunnen	kijken	naar	de	ReEconomy	Toolkits	en	een	aantal	opdrachten	uit	deze	

toolkit	kunnen	inzetten	om	jongeren	ideeën	te	geven	hoe	ze	de	economische	ontwerpdimensie	
van	hun	project	kunnen	verbeteren?	

● Hoe	kunt	uw	jongerenproject	of	het	project	van	de	jongeren	bijdragen	tot	economische	
herlokalisatie	en	versterking	van	de	lokale	/	regionale	economie?	

● Heeft	u	jongeren	naar	de	de	'Kaart	van	de	Solidariteitseconomie'	van	Ethan	Miller	laten	kijken,		om	
er	zeker	van	te	zijn	dat	ze	alle	mogelijkheden	hebben	overwogen	van	hoe	hun	project	lokaal	zou	
kunnen	bijdragen	

● Heeft	u	jongeren	naar	het	Regenerative	Enterprise-model	laten	kijken	dat	is	voorgesteld	door	
Ethan	Roland	en	Gregory	Landua?	

W��	

T����������	�����	

⥀   B�����̀���	�����������	(SDG	11	��	SDG	12)	

● Consumenten	worden	overspoeld	met	wereldwijde	reclame	en	zijn	zich	vaak	niet	bewust	van	
concurrerende	lokale	goederen	en	diensten.		

● Eigenaren	van	kleine	bedrijven	-	wantrouwend	ten	opzichte	van	hun	lokale	concurrenten	en	
overweldigd	door	het	dagelijkse	werk	om	hun	bedrijf	in	leven	te	houden	-	slagen	er	niet	in	om	
natuurlijke	zakelijke	partnerschappen	te	smeden	die	anders	misschien	gunstig	zouden	zijn.		

● Beleggers	zijn	ervan	afgeschrikt	om	hun	geld	in	winstgevende	lokale	bedrijven	te	stoppen	door	
verouderde	beveiligingswetten	die	het	onredelijk	duur	maken.		

● Openbare	beleidsmakers	over	de	hele	wereld	lijken	ondanks	hun	positieve	retoriek	over	kleine	
bedrijven	hun	verslaving	aan	het	subsidiëren	van	internationale	bedrijven	niet	te	kunnen	
doorbreken.		

De	lokalisatiebeweging	probeert	deze	barrières	te	ontmantelen.	(Michael	Shuman	SOW	2010)	

⥀  S������	�����������	(SDG	12,	SDG	16	��	SDG	17)	

Het	onderscheidende	kenmerk	van	sociale	ondernemingen	is	dat	hun	primaire	functie	is	om	sociale	
diensten	en/of	milieudiensten	te	leveren	in	plaats	van	winst	te	maken	-	als	ze	willen	slagen,	moeten	ze	zich	
wel	op	een	zakelijke	manier	gedragen.	Er	is	geen	juridische	bedrijfsvorm	die	door	alle	sociale	
ondernemingen	wordt	gedeeld:	veel	worden	geregistreerd	als	privé-bedrijven,	andere	hebben	de	vorm	van	
coöperaties,	verenigingen,	vrijwilligersorganisaties,	liefdadigheidsinstellingen	of	onderlinge	
maatschappijen,	en	sommige	sociale	ondernemingen	zijn	zonder	rechtspersoonlijkheid.	Maar	ze	hebben	
allemaal	één	ding	gemeen:	het	innovatieve	gebruik	en	de	combinatie	van	bronnen	om	kansen	na	te	streven	
om	sociale	verandering	te	katalyseren.	(in	SOW	2010).	
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⥀   T��������	����	������������	�����������	��	��������	(SDG	11	��	SDG	17)	

Hoewel	innovaties	op	het	gebied	van	technologie,	energie	en	industrie	belangrijk	zijn,	zijn	het	de	
moeilijkere	en	ongrijpbaardere	collectieve	veranderingen	in	gedrag	en	denken	die	de	grootste	impact	
kunnen	hebben	in	de	transitie	naar	duurzaamheid.	 Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een 
onderling verbonden en geglobaliseerde wereld is, maar dat echte en duurzame 
gedragsverandering vaak plaatselijk en langzaam verloopt. 

⥀  V���	������������	���	��������������	�������	TNS	(SDG	14	��	SDG	15)	

1. We	halen	sneller	en	meer	stoffen	uit	de	aardkorst	en	brengen	die	in	de	biosfeer,	dan	de	natuur	kan	
verwerken;	

2. We	brengen	sneller	en	meer	stoffen	–	die	door	de	samenleving	zijn	bedacht	–	in	de	biosfeer	dan	de	
natuur	kan	a�breken;	

3. We	breken	de	natuur	sneller	af	dan	de	tijd	die	nodig	is	om	te	herstellen;	
4. We	beperken	mensen	bij	het	vervullen	van	hun	fundamentele	behoeften.	

⥀  V���	����������������������	(����������)	�������	TNS	(SDG	12)	

1. Het voorkomen van een systematische toename van concentraties van stoffen uit de 
aardkorst in de biosfeer.  Dit	betekent	concreet	dat	het	gebruik	van	fossiele	brandstoffen,	zware	
metalen,	zeldzame	elementen	en	mineralen	(kunstmest)	zoveel	mogelijk	vermeden	moet	worden	

2. Het voorkomen van de systematische toename van concentraties van door de mens 
geproduceerde stoffen in de biosfeer.  Dus	minder	gebruik	en	voorkomen	van	uitstoot	van	
chemische	stoffen	die	niet	of	langzaam	worden	afgebroken	in	de	natuur	(persistente	chemicaliën).	
Ook	het	voorkomen	en	verminderen	van	uitstoot	van	stoffen	als	CO2,	methaan	en	CFK’s	valt	onder	
dit	principe.		

3. Put de natuur niet uit ;	Voorkom	en/of	herstel	van	de	fysieke	aantasting	van	ecosystemen	door	
menselijke	activiteiten.	Dit	betekent	minder	aantasting	van	ecosystemen	en	waar	mogelijk	juist	
versterken	van	ecosysteemfuncties	en	biodiversiteit.	

4. Iedereen houdt te allen tijde rekening met de behoeften van mensen op wie je invloed hebt. 
Verdeel	de	rijkdom	zo	dat	elk	mens	in	zijn	basisbehoefte	kan	voorzien.	Vaak	betekent	dit	dat	
bestaande	barrières	die	mensen	ondervinden	om	in	hun	basisbehoeften	te	
voorzien,	opgeheven	moeten	worden.	

⥀  N����	��������������	�������	M������	M��-N���	(SDG	3)	

Fundamentele	menselijke	behoeften	volgens	de	Chileense	economist	Manfred	Max-Neef,	zoals	in	1987	
gepresenteerd	in	zijn	boek	'Human	Scale	Development':	

1. voortbestaan  ('subsistence')		
2. bescherming 	('protection')		
3. liefde/genegenheid  ('affection')		
4. begrip  ('understanding')		
5. deelname 	('participartion')		
6. ledigheid/ nietsdoen 	('idleness')	 	
7. iets tot stand brengen 	('creation')	
8. identiteit  	(‘Identity’)	
9. vrijheid  (‘Freedom’)	

Er	zit	een	gedeeltelijke	overlap	in	met	de	basisbehoeften	zoals	vastgesteld	door	Maslow.	Max-Neef	heeft	
met	zijn	de�initie	de	hiërarchische	interpretatie	uit	de	piramide	van	Maslow	proberen	te	vermijden.	
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⥀  5-�����	�����	����������	����	‘T��	�������	����’	(SDG	16	��	SDG	17)	

Het	5-level	model	is	een	model	voor	planning	in	complexe	systemen.	Het	zorgt	voor	overzicht	en	de	
mogelijkheid	om	goed	doordacht	beslissingen	te	nemen	bij	het	duurzamer	maken	van	een	organisatie.	Het	
5	level	model	wordt	hieronder	uitgelegd	middels	het	metafoor	van	een	spel.	

1. Systeemniveau	
Identi�icatie	van	de	reikwijdte	van	het	systeem	waar	we	mee	te	maken	hebben.	In	het	geval	van	een	spel	is	
het	systeem	het	speelveld	en	al	zijn	componenten.	Op	het	gebied	van	duurzaamheid	is	het	systeem	de	hele	
biosfeer.	We	hebben	dus	inzicht	nodig	in	de	manier	waarop	ons	systeem	werkt.	Een	kernconcept	op	dit	
niveau	is	het	idee	dat	we	momenteel	in	een	"trechter"	werken.	De	trechter	is	een	metafoor	die	ons	helpt	
om	de	economische,	sociale	en	ecologische	druk	te	visualiseren	die	groeit	in	de	samenleving	wanneer	
natuurlijke	hulpbronnen	en	ecosysteemdiensten	afnemen	en	het	aantal	en	de	consumptie	van	de	
bevolking	toeneemt.	
	
2. Succes niveau	
In	dit	geval	is	het	succes	niveau	'duurzaamheid'.	Succes	in	het	spel	is	winnen,	meestal	gemeten	door	het	
team	dat	de	meeste	punten	scoorde.	Op	het	gebied	van	duurzame	ontwikkeling	betekent	duurzaamheid	
dat	de	natuur	niet	systematisch	wordt	uitgebreid	in:	

● concentraties	van	stoffen	uit	de	aardkorst;	
● concentraties	van	stoffen	die	door	de	maatschappij	worden	geproduceerd;	
● degradatie	door	fysieke	middelen;	
● grotere	kloof	tussen	arme	en	rijk.	

3. Strategisch niveau	
Dit	zijn	enkele	strategische	richtlijnen	voor	organisaties	om	het	kader	te	implementeren	en	acties	te	
ondernemen	op	het	gebied	van	duurzaamheid.	In	navolging	van	ons	spelvoorbeeld	zou	dit	niveau	het	
strategiseringsniveau	zijn	wanneer	de	teamleden	samenkomen	om	een			doel	te	plannen.	De	belangrijkste	
strategie	om	op	te	focussen	is		backcasting van principes :	het	bestaat	uit	het	vastleggen	van	een	visie	van	
de	organisatie	in	de	toekomst	waarbij	de	vier	duurzaamheidsprincipes	niet	worden	geschonden	en	
vervolgens	terugvallen	naar	het	heden	om	te	zien	welke	speci�ieke	acties	het	eerst	moeten	worden	
ondernomen.	om	strategisch	te	gaan	werken	aan	die	visie.	
 
4. Actie niveau	
Dit	zijn	de	concrete	acties	die	worden	ondernomen	op	het	pad	naar	duurzaamheid.	A�hankelijk	van	de	
aard	van	de	organisatie,	kunnen	ze	dingen	omvatten	zoals	het	a�bouwen	van	het	gebruik	van	fossiele	
brandstoffen	en	over	te	schakelen	op	hernieuwbare	energie.	Of	schaarse	stoffen,	zoals	metalen,	vervangen	
door	materialen	dat	van	nature	overvloedig	in	de	biosfeer	aanwezig	is,	zoals	hout.	In	onze	spelanalogie	
zouden	acties	naar	het	doel	toe	bewegen	om	een			doelpunt	te	maken,	door	een	goede	samenwerking	van	de	
teamgenoten,	enz.	
	
5. Hulpmiddelen niveau	
Hier	vinden	we	verschillende	tools	die	organisaties	helpen	hun	weg	naar	duurzaamheid	te	bewandelen.	
Bepaalde	tools	zijn	effectief	in	verschillende	situaties,	maar	veel	van	hen	werken	goed	samen	en	zorgen	
voor	synergieën	wanneer	ze	worden	gebruikt	binnen	de	context	van	het	framework.	Dit	zijn	onder	meer	
milieubeheersystemen,	ISO	14001,	levenscyclusanalyse,	factor	10,	natuurlijk	kapitalisme,	ecologische	
voetafdruk,	nulemissie,	enz.	Deze	hulpmiddelen	helpen	organisaties	met	verschillende	milieu-	en/of	
duurzaamheidsinitiatieven.	In	onze	game	zijn	gereedschappen	de	monitoring	apparatuur	die	atleten	
gebruiken.	
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⥀  S�����������	��������	����	������������	(SD�	16	��	SDG	17)	

Bij	het	opstellen	van	een	duurzaamheidsplan	kun	je	kijken	naar	diverse	aspecten	die	door	sociale	
ondernemers	kunnen	worden	aangepakt.	Het	volgende	stappenplan	geeft	een	richtlijn	om	dit	proces	te	
ondersteunen.	Het	is	ontleend	aan	het	TNS	raamwerk.		

Stap 1: Het ABCD-proces 
Voor	het	vaststellen	van	jouw	visie/einddoel	heeft	The	Natural	Step	het	ABCD-proces	ontwikkeld.	Hiermee	
kijk	je	samen	wat	er	nodig	is	om	dit	einddoel	te	realiseren;	dit	proces	heet	backcasting	vanuit	
duurzaamheidsprincipes.	Met	andere	woorden:	Het	heldere	en	ambitieus	geformuleerde	einddoel/visie	
vormt	je	uitgangspunt	voor	al	je	besluiten	en	acties.	
	
Stap 2: 		Einddoel formuleren 
Als	de	visie	is	geformuleerd,	draait	het	vervolgens	om	bewustwording.	Dit	is	dan	ook	de	eerstvolgende	
stap	die	je	zet	wanneer	je	met	The	Natural	Step	aan	de	slag	gaat.	Wat	is	duurzaamheid	nu	echt?	Hoe	
werken	ecologische	en	sociale	systemen	en	wat	zijn	de	uitdagingen	waar	je	tegenaan	loopt	om	daar	betere	
keuzes	in	te	maken?	Wat	betekent	dat	voor	jouw/jullie	organisatie	en	hoe	ziet	jouw/jullie	rol	eruit	in	een	
duurzame	toekomst;	de	duurzame	visie	of	strategische	einddoelen.	
	
Stap 3: 		Huidige situatie 
Belangrijk	hierbij	is	te	weten	hoe	jouw	organisatie	het	nú	doet.	De	huidige	situatie	geeft	inzicht	in	welke	
mate	en	op	welke	manier	er	nu	wel	en	niet	wordt	voldaan	aan	de	'spelregels'	voor	volledige	duurzaamheid.	
Waar	valt	de	grootste	'winst'	te	halen?	Wat	is	de	eigen	voetafdruk?	Wat	gebeurt	er	om	de	organisatie	heen	
dat	van	invloed	is	op	onze	organisatie,	het	beleid	of	het	product?	Welke	besparingen	kan	je	realiseren?	
	
Stap 4: Innovaties en oplossingen	
Nu	de	kloof	zichtbaar	is	geworden	tussen	waar	je	naartoe	wil	(visie)	en	waar	je	nu	staat	(huidige	situatie),	
kun	je	innovaties	en	oplossingen	bedenken	die	je	stapsgewijs	dichter	bij	een	duurzame	organisatie	(of	
product)	gaat	brengen.	Welke	behoefte	bevredigt	je	daarmee	en	welke	processen	in	je	organisatie	moet	je	
inrichten	of	veranderen	om	jouw	visie	te	realiseren?	
	
Stap 5: Planning en uitvoering	
De	laatste	stap	is	de	planning.	Wat	ga	je	wanneer	doen	en	wie	en	wat	hebben	je	daarvoor	nodig.	Hierbij	is	
het	van	groot	belang	dat	de	ene	stap	de	volgende	mogelijk	maakt,	en	uiteraard	dat	de	stap	geen	negatief	
effect	heeft	op	een	ander	onderdeel	van	het	duurzaamheidspectrum.	Je	maakt	hiervoor	samen	een	plan	
waarmee	je	aan	de	slag	kunt.	

The	Natural	Step	in	Nederland	is	een	geregistreerde	non-pro�it	organisatie.	Ze	maken	onderdeel	uit	van	de	
internationale	NGO	The	Natural	Step	International	die	met	12	regiokantoren	in	54	landen	actief	is.	Ze	zijn	
eind	jaren	’80	ontstaan	in	Zweden	en	opgericht	door	de	Zweedse	oncoloog	Prof.	Dr.	Karl-Henrik	Robèrt.	In	
de	afgelopen	decennia	werkten	ze	nauw	samen	met	gemeenten,	het	bedrijfsleven,	andere	NGO’s	en	
individuen	op	basis	van	een	bewezen	aanpak	die	helpt	om	integraal	en	gestructureerd	samen	te	werken	
aan	een	duurzame	samenleving.		

⥀  O��	P�����	L�����	‘��������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Het	BedZED	ecodorp	creëerde	samen	met	de	organisatie	Bioregional	en	het	WWF	het	One	Planet	
Living-raamwerk	-	bestaande	uit	tien	eenvoudige	principes	en	gedetailleerde	doelen	die	een	praktisch	
stappenplan	bieden	voor	een	betere	manier	van	leven	en	zakendoen.	Het	heeft	tot	doel	het	gemakkelijker	
maken	om	'het	goede	te	doen'	in	plaats	van		om	niet	duurzaam	te	leven.	Deze	tien	principes	hebben	
betrekking	op	de	ecologische,	sociale	en	economische	aspecten	van	duurzaamheid.	
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⥀  K�����	�����	�����	(SDG	1,	SDG	10)	

In	veel	ecologische	gemeenschappen	delen	de	leden	van	de	gemeenschap	samen	kosten.	Het	onderstaande	
schema	kan	gebruikt	worden	om	inzichtelijk	te	maken	welke	kosten	gedeeld	wordt.	En	hoe	er	met	het	
inkomen	van	de	leden	om	wordt	gegaan.	

	

	

⥀  S��������������������	(SDG	1,		2,	3,	10,	16	��	17)	

Het	idee	en	de	praktijk	van	de	'solidariteitseconomie'	ontstond	halverwege	de	jaren	tachtig	in	
Latijns-Amerika	en	bloeide	in	het	midden	van	de	late	jaren	'90,	als	een	samenloop	van	ten	minste	drie	
maatschappelijke	trends.	

1. 	De	 economische uitsluiting  die	wordt	ondervonden	door	de	groeiende	segmenten	van	de	
samenleving,	gegenereerd	doordat	steeds	meer	mensen	problemen	met	schulden	hebben	
gekregen,	en	het	pook	steeds	moeilijker	voor	bedrijven	is	geworden	om	geld	te	lenen,	dwong	dit	
veel	gemeenschappen	tot	het	ontwikkelen	en	versterken	van	creatieve,	autonome	en	lokaal	
gewortelde	manieren	om	te	voorzien	in	basisbehoeften.	Deze	omvatten	initiatieven	zoals	
coöperaties	voor	werknemers	en	producenten,	buurt-	en	gemeenschapsorganisaties,	spaar-	en	
kredietverenigingen,	collectieve	keukens,	en	hulporganisaties	voor	werklozen	of	landloze	
werknemers.	

2. Toenemende ontevredenheid  met	de	cultuur	van	de	dominante	markteconomie	leidde	groepen	
van	meer	economisch	bevoorrechte	mensen	ertoe	nieuwe	manieren	te	zoeken	om	
levensonderhoud	te	genereren	en	diensten	te	verlenen.	Van	grotendeels	een	'tegencultuur'	uit	de	
middenklasse,	vergelijkbaar	met	die	in	de	Verenigde	Staten	sinds	de	jaren	zestig	opgedoken	
projecten	zoals	consumentencoöperaties,	coöperatieve	kinderopvang	en	
gezondheidszorginitiatieven,	woningcoöperaties,	opzettelijke	gemeenschappen	en	ecovillages.	De	
initiatieven	die	ze	genereerden,	deelden	allemaal	een	gemeenschappelijke	set	van	operatieve	
waarden:	samenwerking,	autonomie	van	gecentraliseerde	autoriteiten	en	participatief	
zelfmanagement	door	hun	leden.	

3. Een	derde	trend	werkte	om	de	twee	basisverschuivingen	van	economische	solidariteit	aan	elkaar	
te	verbinden	en	aan	de	grotere	socio-economische	context:	opkomende	lokale	en	regionale	
bewegingen	begonnen	met	het	smeden	van	mondiale	connecties	in	oppositie	met	de	krachten	van	
neoliberale	en	neokoloniale	globalisering.	Op	zoek	naar		een democratisch alternatief voor 
zowel de kapitalistische globalisering als het staatssocialisme ,	identi�iceerden	deze	
bewegingen	gemeenschapsgerichte	economische	projecten	als	sleutelelementen	van	alternatieve	
sociale	organisatie.	

⥀  W�����	S������	F����	(SDG	17)	

Het	Wereld	Sociaal	Forum	(WSF)	wordt	elk	jaar	gehouden	als	tegenhanger	van	het	World	Economic	Forum	
in	Davos,	de	WTO	en	de	G8-ontmoetingen.	Het	motto	van	het	treffen	is	Een	andere	wereld	is	mogelijk.	
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⥀  Z����������	������	�������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Frederic	Laloux:	“	De organisatie is geen machine, maar een levend organisme. In de natuur is ook niemand 
de baas. In een bos of een menselijke cel gebeurt ook steeds van alles tegelijkertijd, maar er is niemand die 
anderen vertelt wat zij moeten doen. Er is een natuurlijke ordening en zo zou het ook in een bedrijf moeten 
gaan. Degene die bijvoorbeeld een beslissing neemt, overlegt met degenen die de beslissing direct aangaan en 
er veel van weten. Hiërarchisch leiderschap is prima als het om zaken gaat die niet al te complex zijn. Dan kan 
een man of vrouw het overzicht houden, maar in de business van vandaag is dat bijna nergens het geval. ”	

Frederic	Laloux	pleit	daarom	voor	zelfsturende	organisaties.	Organisaties	die	volledig	zelfsturend	zijn	
noemt	hij	de	cyane	organisaties.	Mensen	hebben	daarin	geen	druk	van	bovenaf	nodig	maar	hebben	er	wel	
behoefte	aan	dat	ze	als	team	goed	bezig	zijn.	Cyane	organisaties	meten	dus	teamresultaten	als	
productiviteit	en	winst	precies	zoals	andere	organisaties	dit	doen.	Hij	beschouwt	cyane	organisaties	als	
levende	systemen.	Zelfsturing,	heelheid	en	een	evolutief	doel	staan	hierin	centraal.	De	meeste	organisaties	
en	internationale	concerns	hebben	echter	een	focus	op	het	verslaan	van	de	concurrentie	en	op	winst	en	
groei.	In	de	internationale	bestseller	Reinventing	organizations	beschrijft	voormalig	McKinsey-adviseur	
Frederic	Laloux	het	succes	van	organisaties	als	Buurtzorg	Nederland,	maar	ook	een	Duitse	school	waar	
kinderen	hun	eigen	lesprogramma	samenstellen	en	een	fabriek	waar	medewerkers	hun	eigen	salaris	
bepalen.	

⥀   G�����������	���	��	����	����	���	����������	����	������������	��������	(SDG	14	��	15)	

Een	bruikbare	benadering	voor	het	identi�iceren	van	ondernemingsideeën	voor	de	koolstofarme	economie	
is	om	onderzoek	te	doen	naar	de	economische	activiteiten	die	50	jaar	geleden	op	een	locatie	bestonden.	
Nu	we	een	koolstofarme	toekomst	tegemoet	gaan,	is	er	waarschijnlijk	een	veel	sterkere	relatie	tussen	de	
hulpbronnen	van	een	regio	en	zijn	economische	activiteiten.	Deze	laatste	halve	eeuw	heeft	geleid	tot	een	
geleidelijke	ontkoppeling	tussen	de	speci�ieke	basis	van	bronnen	van	de	verschillende	bioregio's	van	de	
aarde	en	de	economische	activiteiten	die	daar	worden	uitgevoerd.	De	historie	van	een	plek,	in	de	vorm	van	
verhalen	van	oude	bewoners	van	een	locatie,	kan	een	rijke	hoeveelheid	ideeën	bieden	over	
bedrijfsactiviteiten	die	waarschijnlijk	steeds	winstgevender	worden	naarmate	de	kosten	van	koolstof	
stijgen.		

⥀  L�������	�����	(SDG	12)	

Stel	je	je	lokale	economie	voor	als	een	emmer	en	geld	als	het	water	in	de	emmer.	Er	wordt	voortdurend	
meer	water	toegevoegd	in	de	vorm	van	de	inkomsten	van	mensen,	of	overheidssteun	en	liefdadigheid	
subsidies	voor	projecten	die	steun	kunnen	gebruiken.	Er	komt	echter	ook	altijd	geld	uit	de	lekken	in	de	
emmer,	door	aankopen	bij	bedrijven	buiten	de	regio,	afval	en	belastingen.	In	veel	delen	van	de	wereld	
voorzien	lokale	economieën	nauwelijks	in	hun	eigen	behoeften.	Zodat	het	water	bijna	leegstroomt	zodra	
het	in	de	emmer	komt.	Het	geld	in	de	emmer	symboliseert	de	koopkracht	van	mensen	in	de	gemeenschap.	
Als	het	snel	wegstroomt,	circuleert	het	weinig	in	de	lokale	economie.	De	vraag	naar	goederen	en	diensten	
die	worden	geleverd	door	lokaal	gevestigde	bedrijven	zijn	dan	laag.	Als	we	echter	manieren	kunnen	vinden	
om	de	lekken	te	dichten	en	meer	van	dit	geld	lokaal	kunnen	laten	circuleren,	zal	het	vermogen	van	mensen	
om	goederen	en	diensten	van	lokale	bedrijven	te	kopen,	toenemen.	

Voorbeeld	1:	
Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	bij	sommige	reservaten	van	Noord-Amerikaanse	Indianen	tot	80%	van	het	
geld	dat	de	lokale	economie	binnenstroomt,	binnen	48	uur	weer	het	reservaat	verlaat.	Als	in	een	grote	
supermarkt	een	dollar	(of	een	euro)	uit	wordt	gegeven	in	dit	reservaat,	verlaat	ongeveer	90	procent	van	
dat	geld	binnen	48	uur	het	lokale	gebied	-	naar	verre	eigenaars	en	leveranciers.	Als	dat	geld	echter		uit	
wordt	gegeven	aan	een	lokaal	bedrijf,	blijft	er	veel	meer	in	de	lokale	economie	circuleren	en	pro�iteren	de	
lokale	mensen.	Het	betaalt	lokale	advocaten,	lokale	accountants,	lokale	arbeidskrachten,	lokale	
leveranciers,	enz.	
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⥀  ‘	P�������	���	�����’	��������	���	���	NEF	(SDG	12)	

De	New	Economics	Foundation	(NEF)	is	een	'radicale'	denktank,	opgericht	in	1986.	Het	is	gebaseerd	op	de	
principes	van	de	nieuwe	economie.	Werkend	aan	internationale	economieën	en	het	milieu,	probeert	het	
welzijn,	rechten	en	ecologische	duurzaamheid	te	bevorderen	en	de	spanningen	tussen	deze	twee	op	te	
lossen	doelen.	Ze	hebben	twee	handboeken	uitgegeven:	‘Plugging	the	leaks’	en	‘The	Money	Trail’.	Deze	
handboeken	kunnen	een	leidraad	zijn	in	het	dichten	van	‘lekkende’	gaten	in	de	lokale	economie.	

⥀   A����	B����	C��������	D����������	(ABCD)	(SDG	1,	2,	3,	9,	10,	16	��	17)	

Asset	Based	Community	Development	(ABCD)	gaat	over	gemeenschapsvorming	in	buurten.	Doel	is	
zoveel	mogelijk	zelfsturing	van	lokale	gemeenschappen.		ABCD	gaat	ervan	uit	dat	gemeenschappen	en	
buurten	in	staat	zijn	om	de	meeste	problemen	en	vragen	zelf	op	te	lossen	waarmee	ze	geconfronteerd	
worden.	Daarvoor	is	het	noodzakelijk	dat	ze	de	kans	krijgen	om	hun	vermogens	optimaal	te	benutten,	ze	
de	ruimte	krijgen	en	niet	in	de	weg	worden	gezeten	door	ambities	en	programma’s	van	instanties.	ABCD	is	
eind	jaren	80	als	aanpak	ontstaan.	Toen	trokken	de	grondleggers	van	ABCD,	John	McKnight	en	Jody	
Kretzmann	vier	jaar	lang	door	de	Verenigde	Staten.	Ze	bezochten	meer	dan	300	buurten.	Uit	de	3000	
verhalen	die	ze	verzamelden,	haalden	ze	de	bouwstenen	voor	community	building,	waar	stabiele	en	
gezonde	gemeenschappen	en	buurten	optimaal	gebruik	van	maken.	Op	basis	van	hun	onderzoeks-	
resultaten	ontwikkelden	ze	de	ABCD	aanpak,	die	om	de	zelfredzame	kracht	van	buurtgemeenschappen	
draait.	

⥀   W��������	(�����	�������)(SDG	1,	2,	3,	9,	10,	16	��	17)	

Een	wijkkaart	is	een	inventaris	van	de	sterke	punten	en	gaven	van	de	mensen	die	deel	uitmaken	van	een	
gemeenschap.	Afgeleid	van	de	bouwstenen	van	sterke	gemeenschappen	die	John	McKnight	en	Jody	
Kretzmann	getraceerd	hebben.	Doel	van	asset-mapping	is	om	een	gemeenschap	
of	buurt	bewuster	te	maken	van	haar	eigen	vermogens	én	om	onderlinge	relaties	en	contacten	te	
versterken.	Asset-mapping	kan	niet	vóór	bewoners	gedaan	worden,	maar	alleen	samen	of	helemaal	door	
bewoners.	Een	belangrijke	vraag	die	bij	asset-mapping	hoort	is	hoe	de	gemeenschap	al	die	vermogens	kan	
inzetten	voor	de	dingen	die	volgens	de	gemeenschap	meer	aandacht	nodig	hebben.	

⥀  H��	������	�������	���	J���	M�K�����	(SDG	15)	

"	Ik ga graag naar het westen van Ierland naar de kleine dorpjes. Vorig jaar huurden we daar een huisje met 
een meer in de buurt. Ik hou van vis en wilde gaan vissen, maar ik had geen aas, dus ging ik naar een klein 
winkeltje in het dorp en vroeg de verkoper daar: 'Heb je lokaas?' Hij vroeg: 'Wat bedoel je met 'Lokaas'? 
‘Nou', zei ik, 'ik bedoel zo iets als wormen’. Hij kon het niet geloven. Hij zei: 'Heb je op weg naar mijn winkel 
die drie grote witte stenen gezien? Ik denk dat als je naar buiten gaat en een van deze stenen omdraait, je veel 
wormen zult vinden.' Dit is een super geweldige les geweest voor mezelf: 'Overal om je heen is alles wat je 
zoekt en nodig hebt'. Dat is moeilijk te begrijpen als je denkt dat je een goed leven hebt doordat je alles kunt 
kopen. Daarom kun je als consument niet goed zien wat er al is ."		

https://www.youtube.com/watch?v=veRV9bNSJaE	

⥀  V���	�������	���	���	ABCD	����������	����		J���	M�K�����	��	J���	K��������	(SDG	1,	2,	3,	9,	10,	
16	��	17)	

● Stap 1: Maken van een nieuwe wijkkaar t	
Dit	proces	wordt	mapping	assets	genoemd:	het	door	bewoners	(of	hun	ondersteuners)	in	beeld	
brengen	van	talenten,	capaciteiten	en	vaardigheden	aan	de	hand	van	de	vraag:	over	welke	
bronnen	en	aanknopingspunten	beschikken	we	om	de	problemen	die	we	hebben	zelf	op	te	lossen?	
Een	Community	Asset	Check	List	wijst	daarbij	de	weg.		

● Stap 2: Verbinden van de buurtbronnen	
Wat	er	in	een	buurt	aan	(verborgen)	vermogen	is,	moet	aan	elkaar	worden	gekoppeld.	Elke	keer	
als	buurtbewoners	besluiten	samen	een	probleem	uit	de	wereld	te	helpen	wordt	een	buurt	
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sterker.	Dat	vereist	een	gerichte	vorm	van	activering.	Met	behulp	van	de	informatie	uit	de	nieuwe	
wijkkaart	moeten	er	nieuwe	partnerships	ontstaan	tussen	bijvoorbeeld	kerken	en	individuen.	

● Stap 3: Aan de slag	
De	beste	manier	om	'binnen	te	komen'	bij	mensen	blijkt	toch	het	aanspreken	op	mogelijkheden	
hun	slechte	economische	situatie	te	verbeteren.	De	ABCD-literatuur	bevat	tal	van	
voorbeelden	waarin	bewoners	starten	met	het	verbeteren	van	hun	huizen,	portieken,	en	
plantsoenen.	Of	waarin	de	veiligheidssituatie	of	de	zorg	om	de	jongeren	uit	de	gemeenschap,	de	
aanleiding	vormt	om	aan	de	slag	te	gaan.	

● Stap 4: Een plan voor de toekomst	
Een	zo	representatief	mogelijke	groep	bewoners	werkt	aan	een	visie	en	een	plan	voor	de	
buurt/gemeenschap,	vanuit	de	vragen:	wie	zijn	'we'?	Wat	vinden	we	het	belangrijkst?	Waar	zou	
onze	buurt	de	komende	vijf,	tien,	twintig	jaar	naar	toe	moeten	groeien?	Op	dat	soort	vragen	moet	
het	plan	een	inspirerend	antwoord	geven.		

● Stap 5: Steun van buiten	
Als	men	weet	wat	er	is	en	waar	men	naartoe	wil,	kan	de	blik	naar	buiten	worden	gericht.	Welke	
externe	bronnen	kunnen	voor	de	eigen	plannen	worden	aangeboord?	

⥀   R���������	E��������	�������	((SDG	1,	2,	3,	9,	10,	16	��	17))	

Rethinking	Economics	is	een	internationaal	netwerk	van	studenten,	academici	en	professionals	die	
bouwen	aan	een	betere	economie	in	de	maatschappij,	en	die	dit	ook	naar	het	klaslokaal	willen	brengen.	Ze	
hebben	een	toolkit	ontworpen	voor	in	het	klaslokaal.	Deze	toolkit	bevat	een	aantal	hulpmiddelen	om	de	
economie	om	je	heen	te	ontdekken.	De	tools	zijn	verdeeld	in	drie	secties:	

● Identiteit :	Laat	jongeren		ontdekken	hoe	ze	over	de	economie	denken.	
● Begrijpen :	Praten	over	de	economie	kan	verwarrend	zijn.	Jongeren	krijgen	vat	op	het	vakjargon.	
● Empowerment :	Wat	betekent	dat	we	allemaal	de	kracht	hebben	om	de	economie	vorm	te	geven?	

Hoe	willen	jongeren	dat	de	economie	verandert,	en	hoe	zouden	ze		dat	zelf		kunnen	starten?	

⥀  A���	������	���	��������	��	���	�����	��������	����	R�����������	E���������	(SDG	15)	

Regenerative	Enterprise	de�inieert	het	verschil	tussen	degeneratieve,	duurzame	en	regeneratieve	
systemen.	Het	verwoordt	de	vier	factoren	van	een	regeneratieve	onderneming,	en	de	principes	voor	het	
ontwerpen	van	regeneratieve	bedrijfs-ecologieën.	

Volgens	de	Regenerative	Eneterprise	moet	in	een	wereld	van	beschadigde	ecologische	en	sociale	systemen,	
met	een	fragiele	wereldeconomie	en	een	snel	veranderend	klimaat,	zaken	zoals	we	die	kennen	evolueren	
of	ten	onder	gaan.	Het	is	niet	langer	aanvaardbaar	om	�inanciële	winsten	te	creëren	door	de	fundamentele	
levende	rijkdom	van	onze	landen	en	wateren	te	extraheren.	De	8	vormen	van	kapitaal	is	een	model	
waarmee	ondernemingen	de	wereld	kunnen	interpreteren,	met	een	nieuw	proces	voor	ontwerp	en	
besluitvorming	in	het	hele	systeem.	Het	formuleert	de	verschillende	vormen	van	kapitaal	waarmee	elke	
dag	wordt	gehandeld,	en	opent	de	deur	voor	een	evolutionaire	benadering	van	economie	en	winst.		

L���������	

De jongeren 

● Verdiepen	zich	in	het	concept	en	de	�iloso�ie	van	sociale	ondernemingen.	
● Onderzoeken	hoe	kleine,	lokaal	gevestigde	bedrijven	kunnen	worden	gebruikt	om	een	

economische	veerkrachtig	netwerk	te	realiseren,	onder	andere	door	sociale	en	ecologische	
goederen	en	diensten	aan	te	bieden	

● Verdiepen	zich	in	strategieën	voor	de	constructie	van	een	mondiale	cultuur	gebaseerd	in	
onderling	verbonden	gemeenschappen	en	bioregio's	die	hun	eigen	ontwikkeling	beheren.	

● Verkennen	de	zakelijke	mogelijkheden	die	het	best	geschikt	zijn	voor	kleinschalige,	dorps-,	
stedelijke	en	lokale	wijken.	
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A�����������	

● ⥀  Asset	mapping	
● ⥀  Koop	lokaal	campagne	
● ⥀ 	Analyse	gemeenschap	
● ⥀ 	Opstel	
● ⥀ 	Powerpoint	voorstelling	
● ⥀ 	Panel	of	Eco	Entrepreneurs	

2.4.1		⥀  A����	�������	

Introductie: 

We	willen	jongeren		inspireren	om	de	bestaande	middelen	binnen	hun	gemeenschap	te	waarderen	en	te	
ontdekken.	

Voortbouwend	op	wat	er	al	is,	kunnen	jongeren	aangemoedigd	worden	samen	te	werken	om	de	sociale	
vitaliteit	van	gemeenschappen	te	verbeteren.	Wij	geloven	dat	iedereen	iets	positiefs	heeft	bij	te	dragen,	en	
dat	de	middelen	die	nodig	zijn	om	een	gezonde,	levendige	gemeenschap	te	creëren	al	bestaan	binnen	de	
gemeenschap.	

Eén	manier	om	iets	over	een	gemeenschap	te	leren,	is	door	een	inventariskaart	te	maken;	een	inventaris	
van	de	gaven,	talenten	en	middelen	binnen	een	gemeenschap.	Deze	aanpak	kan	helpen	bij	het	verbinden	
en	gebruiken	van	die	middelen	om	het	volledige	potentieel	van	de	gemeenschap	te	realiseren.	

Om	de	rijke	pool	van	middelen	binnen	een	gemeenschap	te	vinden,	is	het	belangrijk	om	te	erkennen	en	te	
respecteren	dat:	

● Iedereen	talenten,	vaardigheden	en	geschenken	heeft	die	belangrijk	en	relevant	zijn	voor	de	
�itheid	en	levendigheid	van	de	gemeenschap.	

● Telkens	wanneer	individuen	deze	vermogens	gebruiken,	de	gemeenschap	waarin	ze	wonen	
versterkt	wordt	.	

● Sterke	gemeenschappen	plaatsen	zijn	waar	de	capaciteiten	van	lokale	individuen	worden	
onderkent,	gewaardeerd	en	geactiveerd.	

Doel: 	
Het	in	kaart	brengen	en	zichtbaar	maken	van	alle	middelen	die	de	wijk	of	buurt	rond	de	school	te	bieden	
heeft.	

Leerresultaten: 

Stappen: 

1. De Asset Map 
a. De	vaardigheden	die	je	nodig	hebt	om	een	Asset	Map	te	maken	zijn:	

•	Interesse	en	nieuwsgierigheid	naar	de	mensen	en	plaatsen	om	je	heen	
•	Een	schatjagers	mentaliteit	hebben	om	onder	de	oppervlakkigheid	te	kijken	
•	Een	methode	hebben	om	de	informatie	waarover	je	meer	te	weten	komt	vast	te	leggen	
•	Een	verlangen	hebben	om	de	sterke	punten,	of	iets	wat	goed	werkt,	te	ontdekken	en	te	
vieren	in	uw	gemeenschap	
	

b. Er	is	niet	één-beste	manier	om	een	inventariskaart	te	maken.	In	de	eenvoudigste	vorm	
kun	je	een	AssetMap	maken	door	rond	te	lopen	door	de	buurt	en	gesprekjes	aangaan	met	
mensen	zodat	je	de	speciale	personen,	plekken	en	systemen	in	de	wijk	kunt	ontdekken	Je	
kunt	een	AssetMap	in	een	dag	maken	maar	ook,	als	je	er	meer	diepgang	in	legt,	een	paar	
maanden	mee	bezig	zijn.		Je	kunt	informatie	verzamelen	via	wijkonderzoek,	online	
onderzoek,	het	lezen	van	wijkkrantjes,	1	op	1	interviews	en/of	wijkbijeenkomsten.	 	
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c. Je	kunt	op	je	kaart	diverse	thema’s	terug	laten	komen.	Denk	bijvoorbeeld	eens	aan:	
■ Transport: 	haltes	openbaar	vervoer,	�ietsroutes,	�lex-auto	plekken,	mensen	die	

willen	carpoolen.	
■ Kinderopvang :	personen	die	geın̈teresseerd	zijn	in	het	delen	van	kinderopvang	

of	het	hebben	van	speelafspraakjes.	
■ Open plekken:  ontmoetingsruimtes,	parken,	speeltuinen,	wandelpaden.	
■ Voedsel: 	gemeenschapstuinen,	individuele/familie	tuinen,	fruitbomen,	urban	

edibles,	boerenmarkten.	
■ Voorbereiding op noodsituaties: 	waterleidingen,	gasleidingen,	vrachtwagens,	

mobiele	telefoons,	ladders	en	brandblusapparaten,	reanimatie	apparatuur.	
■ Lokale economie: 	goederen	en	diensten	aangeboden	door	personen	binnen	de	

gemeenschap.	
■ Ruilen: 	vaardigheden	en	spullen	die	buren	bereid	zijn	om	te	delen	met	anderen	

in	de	wijk.	
d. Gebruik	de	vragen	op	de	volgende	pagina’s	om	informatie	over	de	wijk/buurt	te	

verzamelen.	
e. Google	maps	

■ Maak	voor	deze	activiteit	een	nieuwe	Google	account	aan	
■ Klik	op	het	menu	icoontje	linksboven	
■ Klik	op	“Mijn	plaatsen”	
■ Klik	op	“Kaarten”	links	boven	
■ Klik	op	“Kaart	maken”	onderaan	
■ Klik	op	“Naamloze	kaart”	en	maak	een	kaartnaam	aan	
■ Klik	op	“Naamloze	laag”	en	maak	een	laagnaam	aan	

● Mensen	
● Plaatsen	
● Bedrijven	
● Ruilen	
● Kinderopvang	
● Enz..	

■ Zoom	in	op	de	buurt/wijk	
■ Klik	“Basiskaart”	aan	en	zet	deze	op	satelliet	
■ Klik	op	het	“pin”	symbool,		
■ Klik	op	een	punt	en	geef	dit	punt	een	herkenbare	naam.	Plaats	ook	een	

beschrijving	van	wat	hier	te	vinden	is.	
■ Klik	op	het	stijl	icoontje	in	het	popup	venster	en	kies	een	passend	icoontje.	
■ Maak	meer	lagen	aan	en	plaats	hier	op	de	overige	pins.	
■ Kies	in	het	linker	venstertje	op	Delen	en	kies	of	je	de	kaart	publiek	toegankelijk	

wil	maken	of	alleen	voor	bepaalde	mensen.	
2. De Mens	

Mensen	zijn	de	centrale	bron	van	welvaart	voor	de	wijk.	Leer	de	personen	in	de	wijk	kennen	door	
persoonlijke	interviews	of	wijkbijeenkomsten.	Bepaal	welke	informatie	je	over	deze	personen	wilt	
vastleggen	en	bedenk	een	methode	om	de	informatie	die	je	krijgt	te	registreren.		
Hieronder	staan	enkele	vragen	die	u	kunt	verkennen:	

● Wat	is	belangrijk	voor	jou?	Waar	ben	je	grootste	passie?	
● Welke	vaardigheden	leerde	je	thuis,	op	school,	in	de	gemeenschap	of	op	het	werk	?	
● Wat	zijn	je	hobby's	of	interesses?	Waar	ben	je	echt	goed	in?	Wat	kun	je	aan	anderen	leren?	
● Op	welke	manieren	ben	je	betrokken	geweest	binnen	de	wijk/buurt?	Op	welke	manieren	wil	je	

betrokken	zijn	bij	de	wijk/buurt?	
● Welke	vaardigheden,	talenten,	middelen,	materialen	of	voorraden	hebt	u	die	u	bereid	bent	te	delen	

met	de	andere	bewoners	van	de	wijk/buurt?	
● Welke	vaardigheden	of	kennis	heb	je	in	verband	met	je	carrière	of	beroep?	
● Van	welke	groepen	of	netwerken	maakt	u	deel	uit?	Van	welke	groepen	of	netwerken	zou	u	deel	uit	

willen	maken?	Welke	groepen	of	netwerken	zou	u	willen	helpen	oprichten?	
● Is	er	iets	dat	u	nodig	heeft?	
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● Wat	zou	u	in	de	buurt/wijk	willen	zien	wat	nu	niet	bestaat?	Wat	hoopt	en	droomt	u	voor	uw	
buurt/wijk?	

● Wie	zou	u	beschouwen	als	buurthistoricus?	Wie	zou	u	opzoeken	als	u	op	zoek	was	naar	oude	
wijsheden?	

● Welke	positieve	activiteiten	zijn	er	nu	al	waarvan	u	er	meer	van	zou	willen	zien?	Welke	ideeën	
heeft	u	om	de	levendigheid	in	de	buurt/wijk	te	verbeteren?	

● Wat	is	de	beste	manier	om	contact	met	u	op	te	nemen?	

Terwijl	je	over	de	personen	leert,	zul	je	ontdekken	hoe	de	mensen	onderling	verbonden	zijn.	Je	leert	ook	de	
informele	groepen	kennen	die	bestaan	binnen	een	gemeenschap.	In	vrijwilligersorganisaties	zitten	
mensen	die	elkaar	redelijk	goed	kennen,	samenwerken	en	een	gedeeld	belang	hebben.	Ze	zijn	een	
pluspunt	in	de	gemeenschap	die	kan	worden	gemobiliseerd.	Er	zijn	veel	soorten	vrijwilligersorganisaties	
waarin	mensen	verbonden	zijn	door:	

● Interesses: 	kunst,	muziek,	sport,	gezondheid,	tuinieren,	wandelen,	schrijven,	boeken,	politiek	
● Werk of carrière: 	netwerken,	vakbonden,	bedrijfsverenigingen	
● Een doel: 	liefdadigheid,	taakgroepen,	vrijwilligerswerk,	fondsenwerving,	service	
● Leeftijd :	jeugd,	ouderen	
● Geografie: 	buurtverenigingen,	buurtwachten	
● Spiritualiteit of geloof: 	congregaties,	studiegroepen,	koren	
● Ondersteuning: 	Opvoedgroep,	zel�hulpgroep,	steungroepen	
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3. Plaats	

Organisaties 

Ontdek	meer	informatie	over	de	organisaties	in	de	wijk/buurt.	Denk	bij	elk	van	hen	na	over	welke	
mogelijkheden	er	zijn	binnen	die	organisatie.	Denk	verder	dan	hun	beoogde	doel	(en).	Je	kunt	
bijvoorbeeld	een	kerk	in	de	buurt	hebben.	Behalve	dat	het	een	plaats	van	aanbidding	is	voor	zijn	
leden,	kan	een	kerk	ook	een	ontmoetingsruimte	hebben,	een	parkeerplaats,	een	kopieermachine,	
stoelen,	tafels,	opslag	en	een	keuken.	Wellicht	heb	je	een	restaurant	in	de	wijk.	Naast	een	plek	om	
te	eten,	kan	een	restaurant	ook	mogelijkheden	bieden	voor	bijeenkomsten,	banen,	stages,	donaties	
of	samenwerkingsverbanden.	Zoek	inje	verkenning	van	organisaties	naar:	

● Welke	organisaties	bestaan	er	binnen	de	buurt/wijk?	
● Wat	is	het	doel,	de	intentie	en	de	missie	van	deze	organisaties?	
● Wie	werkt	er	met	die	organisaties?	
● Welke	rol	zou	u	willen	dat	de	organisaties	in	de	buurt/wijk	spelen?	
● Op	welke	doelen,	diensten	of	projecten	hoop	je	binnen	deze	organisaties?	

Je	kunt	op	zoek	gaan	naar:	kerken,	hogescholen,	universiteiten,	bejaardentehuizen,	brandweer,	
ziekenhuizen,	klinieken,	faciliteiten	voor	geestelijke	gezondheidszorg,	bibliotheken,	politie,	
scholen,	nutsbedrijven,	buurthuizen,	radio-	of	tv-stations,	kleine	bedrijven,	grote	bedrijven,	sociale	
diensten,	overheidsinstanties,	thuisbedrijven,	non-pro�itorganisaties,	religieuze	organisaties,	
supermarkten,	markten	en/of	restaurants.	

Omgeving 

Leer	de	natuurlijke	en	gebouwde	omgeving	waarin	de	wijk/buurt	ligt	kennen.		

Je	zou	luchtkwaliteit,	waterveiligheid,	bomen,	landschapsarchitectuur,	landbouw,	planten-	en	
dierenleven,	energiebronnen,	bossen,	meren,	vijvers,	beken,	rivieren,	mineralen,	natuurlijke	
oriëntatiepunten,	parken,	recreatiegebieden,	braakliggend	land,	recycling,	compost	en	
afvalbronnen	kunnen	verkennen.	

Je	kunt	de	fysieke,	gebouwde	omgeving	verkennen,	inclusief	gebouwen,	bruggen,	trottoirs,	
straatverlichting,	wegen,	tuinen,	speeltuinen,	sculpturen	of	historische	bezienswaardigheden.	

● Welke	natuurlijke	elementen	bestaan	er	binnen	de	wijk/buurt?	
● Welke	open	ruimtes	zijn	er?	
● Hoe	wordt	het	land	gebruikt?	Hoe	zou	je	het	land	graag	gebruikt	zien	worden?	
● Welke	gebouwen	of	constructies	zijn	er	binnen	de	wijk/buurt?	
● Hoe	worden	de	gebouwen	of	constructies	gebruikt?	
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4. Systemen	

Lokale economie 

Om	te	ontdekken	hoe	geld	wordt	verdiend,	besteed	en	geın̈vesteerd	in	de	buurt/wijk	zou	je	het	
volgende	kunnen		verkennen:	inkomen,	beroepen,	methoden	voor	uitwisseling	en	ruilen,	
belangrijke	industrie	en	diensten,	gemeenschapsvermogen,	ongebruikte	economische	
hulpbronnen,	toegang	tot	goederen	en	diensten	en	geldcirculatie.		
	
Een	aantal	vragen	die	je	zou	kunnen	onderzoeken	zijn:	

● Hoe	geeft	de	buurt/wijk	normaal	zijn	geld	uit?	
● Hoe	blijft	geld	binnen	de	buurt/wijk	of		verlaat	het	de	gemeenschap?	
● Verdienen	de	buurt-/wijkbewoners	hun	geld	buiten	of	binnen	de	gemeenschap?	
● Welke	krachten	buiten	de	gemeenschap	beın̈vloeden	de	economische	gezondheid	van	de	

buurt/wijk?	
● Welke	ideeën	heb	je	om	de	economische	vitaliteit	van	de	gemeenschap	te	vergroten? 

Cultuur en spiritualiteit 

De	cultuur	van	een	gemeenschap	bindt	mensen	samen	en	bevestigt	hun	identiteit.	Cultuur	helpt	
ons	te	weten	wie	we	zijn	en	hoe	om	te	gaan	met	elkaar	en	de	wereld	om	ons	heen.	Om	meer	te	
leren	over	de	cultuur,	gebruiken,	tradities	en	manier	van	leven	van	een	buurt/wijk	zou	het	
volgende	kunnen	verkennen:	

● Wat	is	de	geschiedenis	van	de	buurt/wijk?	Hoe	wordt	geschiedenis	bewaard,	gevierd	en	
geëerd?	

● Welke	vormen	van	kunst	en	muziek	bestaan			er?	
● Hoe	worden	buurt	tradities	en	identiteit	behouden?	
● Hoe	zijn	buurtbewoners	verbonden	met	hun	cultuur?	
● Hoe	wordt	cultuur	overgedragen	naar	jongere	of	nieuwere	leden	van	de	gemeenschap?	
● Welke	vormen	van	cultuur	zijn	er	zichtbaar?	Welke	vormen	van	cultuur	vallen	buiten	het	

zicht	van	de	toevallige	voorbijganger?	
● Wat	is	de	etnische	en	raciale	diversiteit	binnen	de	buurt/wijk?	
● Welke	talen	worden	gesproken?	Hoe	wordt	taal	gebruikt	om	cultuur	te	bevestigen?	
● Welke	ambachten	worden	er	uitgevoerd?	
● Hoe	komt	spiritualiteit	tot	uitdrukking	bij	buurt-/wijkbewoners?	
● Welke	verschillende	vormen	van	spiritualiteit	zijn	er	in	de	buurt/wijk?	
● Hoe	zijn	de	spirituele	overtuigingen	en	gebruiken	van	buurt-wijkbewoners	verbonden	

met	het	gemeenschapsleven?	

Informatie, kennis en communicatie 

Het	is	belangrijk	om	te	weten	hoe	de	community	kennis	opdoet,	informatie	deelt	en	
communiceert	met	elkaar.	

● Welke	scholen	en	trainingsprogramma's	bestaan	er	in	de	buurt/wijk?	
● Hoe	worden	nieuwe	vaardigheden	en	kennis	ontwikkeld	en	gedeeld?	
● Hoe	weten	mensen	wat	er	gaande	is	in	de	gemeenschap?	
● Hoe	wordt	informatietechnologie	gebruikt	en	door	wie?	
● In	welke	mate	en	voor	welke	doeleinden	zijn	buurt/wijkbewoners	geın̈teresseerd	in	

communicatie	met	elkaar?	

  

167	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 168/352

	

Politiek kapitaal 

Het	leven	in	de	buurt/wijk	vereist	een	continue	reeks	beslissingen	over	aangelegenheden	die	zijn	
bewoners	betreffen.	Ontdek	welke	processen	bepalen	hoe	formele	beslissingen	worden	genomen	
over	het	opstellen	en	handhaven	van	beleid	in	de	buurt/wijk.	

● Welke	verbindingen	heeft	de	buurt/wijk	met	politieke	macht?	
● Wat	is	het	formele	proces	om	gemeenschapsbeslissingen	te	nemen?	
● Wie	zijn	de	mensen	in	formele	leidersposities	binnen	de	lokale	overheid?	
● Hoe	beın̈vloedt	de	buurt/wijk	politieke	beslissingen?	

	

4. De buurt/wijk als geheel	

Het	is	goed	om	de	buurt/wijk	als	geheel		te	bekijken.	Hoe	passen	de	mensen,	plaatsen	en	systemen	
bij	elkaar?	

Welke	vaardigheden,	talenten	en	middelen	kunnen	aan	elkaar	worden	gekoppeld	om	een	sterker	
en	levendiger	buurt/wijk	te	bouwen?	

Hieronder	staan	enkele	vragen	die	je	over	de	wijk/buurt	kunt	stellen.	

● Hoe	worden	talenten	en	vaardigheden	herkend	en	ontwikkeld?	
● Hoe	krijgen	de	mensen	de	kans	om	hun	gaven	en	talenten	bij	te	dragen?	
● Hoe	weten	mensen	wat	er	gebeurt	in	hun	gemeenschap?	
● Hoe	wisselen	mensen	met	gedeelde	interesses	ideeën	en	informatie	uit?	
● Hoe	wordt	nieuwe	kennis	gegenereerd,	geleerd	of	gedeeld?	
● Welke	vormen	van	kunst	en	muziek	bestaan			er?	
● Hoe	wordt	cultuur	gezien?	Welke	culturele	artefacten	zijn			er?	
● Welke	culturele	waarden	komen	terug	in	het	dagelijks	leven?	
● Hoe	worden	culturele	verschillen	gewaardeerd?	
● Op	welke	manieren	drukt	de	gemeenschap	haar	spiritualiteit	uit?	
● Op	welke	manieren	heeft	de	gemeenschap	de	wens	en	het	vermogen	om	samen	te	

werken?	
● Wat	is	het	niveau	van	vertrouwen	en	gevoel	van	veiligheid	binnen	de	gemeenschap?	
● Wat	zijn	bronnen	van	trots	en	vreugde	binnen	de	gemeenschap?	
● Hoe	en	waar	hebben	mensen	plezier?	
● Hoe	besteden	bewoners	hun	tijd	en	geld?	
● Waar	zijn	de	open	ruimtes	voor	recreatie	en	uitzicht?	
● Welke	grond	is	beschikbaar	binnen	de	gemeenschap	en	hoe	wordt	deze	gebruikt?	
● Welke	natuurlijke	elementen	zijn	bepalende	kenmerken	van	de	gemeenschap?	
● Hoe	beın̈vloeden	omgevingscondities	de	menselijke	interactie?	
● Hoe	consistent	is	de	toegang	tot	voedsel,	onderdak	en	kleding?	
● Wat	symboliseert	de	geschiedenis	van	de	gemeenschap?	
● Hoe	wordt	er	voor	de		mensen	in	de	gemeenschap	gezorgd?	

Overweeg	de	drie	B	's:	

● Beschikbaarheid:	zijn	goederen	en	services	beschikbaar	in	de	community?	
● Betaalbaarheid:	kunnen	mensen	de	beschikbare	opties	betalen?	
● Bereikbaarheid:	kunnen	mensen	gebruik	maken	van	de	goederen	en	services	die	

beschikbaar	zijn?	
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2.4.2		⥀  K���	������	��������	

Inleiding:  

Om	een	“Koop	Lokaal”	campagne	op	te	kunnen	zetten	hebben	we	bewustzijn	en	lokale	bedrijven	
nodig.		In	deze	oefening	gaan	deelnemers	de	lokale	economie	verkennen	en	ontdekken	waar	ze	
kunnen	ingrijpen	om	het	systeem	te	veranderen.	

Doel:  

Het	verkrijgen	van	een	betere	kennis	van	de	lokale	economie	en	haar	mogelijkheden.	

Leerresultaten: 

De	deelnemers	leren	lokale	bedrijven	kennen	en	gebruiken	een	lokale	a�beelding	of	identiteit	om	
een	“koop	lokaal	“	campagne	op	te	zetten.	

Benodigde materialen:  

�lip-over	

 

2.4.3		⥀		A������	�����������	

Maak	een	analyse	van	uw	gemeenschap	in	welke	mate	sociale	of	ecologische	behoeften	worden	ingevuld	
door	een	organisatie	of	sociale	onderneming.	Wat	is	er?	Wat	wordt	gemist?	Denk	aan	onderwijs,	
milieuherstel,	ouderenzorg,	gezondheidszorg,	huishoudelijke	hulp,	armoedebestrijding,	werken	met	
jongeren,	landbouwinitiatieven,	vervoer,	gemeenschap,	organiseren,	�inanciering,	enz. 

2.4.4	⥀			O�����		

Vraag	de	deelnemers	een	beschrijving	te	schrijven	van	wat	zij	zich	voorstellen	als	een	
solidariteitseconomie	in	hun	gemeente	of	gemeenschap.	Deel	de	beschrijvingen	met	de	hele	groep.	

	

2.4.5		⥀		P���������	������������	

Laat	een	powerpointvoorstelling	van	een	sociale	onderneming	zien.	Een	powerpointvoorstelling	van	
ecodorp	en	andere	lokale	economieën	over	de	hele	wereld	biedt	veel	inspiratie	over	welke	soorten	
goederen	en	diensten	op	relatief	kleine	schaal	door	gemeenschapsondernemingen	kunnen	worden	
geproduceerd.	Stichting	GAIA	Nederland	kan	op	verzoek	een	powerpoint	presentatie	over	ecodorpen	
geven.		

2.4.6		⥀		P����	��	E��	E������������	

Vraag	&	antwoord	sessie	met	een	panel	van	lokaal	gevestigde	sociale	ondernemers.	Maak	een	paar	
algemene	vragen	voor	het	panel	om	het	gesprek	te	begeleiden.	
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B������	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eec0UYGIeo4	

https://thenaturalstep.nl/raamwerk/	

https://www.youtube.com/watch?v=DeDm-HTFuiY	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=BO9_hQO9nTo	

https://www.youtube.com/watch?v=J10CAkkAHFQ	

https://www.youtube.com/watch?v=jpeS9lFDHpY	

https://www.duurzaam-ondernemen.nl/interview-karl-henrik-robert-the-natural-step-een-gedeelde-taal
-voor-duurzaamheid/	

http://www.optimalplanet.nl/wp-content/uploads/2015/02/Een-helder-kader-voor-duurzaamheid-201
4-09-05.pdf	

http://www.naturalstep.ca/�ive-level-framework	

https://www.bioregional.com/one-planet-living	

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5483bioregional3.pdf	

https://www.geelongsustainability.org.au/wp-content/uploads/2017/07/OPL_Principles.pdf	

https://wsf2018.org/en/english-world-social-forum-2018/	

https://www.youtube.com/watch?v=HD4NEVvadC4	

https://www.slideshare.net/HetEersteHuis/reinventing-organizations-frederic-laloux-52385558	

www.barnwoodtrust.org	)	

https://www.nurturedevelopment.org/	

https://www.yourewelcome.to/	

http://www.planenaanpak.nl/doc/ABC%20van%20ABCD,%20augustus%202015.pdf	

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/�iles/2018-03/Methodebeschrijving-ABCD.pdf	

www.kcgs.nl/hoofdvragenABCD	

		www.northernwestern.edu/IPR/abcd.html	.	

https://resources.depaul.edu/abcd-institute/resources/Documents/DorfmanMappingCommunityAssets
WorkBook.pdf	

http://youthrex.com/wp-content/uploads/2015/10/Asset-Mapping-Workbook.pdf	

http://www.inrc.org/�iles/�ile/inrc-orgworkbook-webres-1.pdf	

https://www.lsabewoners.nl/kennis/relaties-en-haakjes-weergeven-abcd-buurtkaart/	

https://www.slideshare.net/srengasamy/introduction-to-community-asset-mapping-presentation	
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https://www.slideshare.net/srengasamy/introduction-to-community-asset-mapping-presentation
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https://www.slideshare.net/led4lgus/plugging-the-leaks-making-the-most-of-every-pound-that-enters-y
our-local-economy	

https://www.ecnmy.org/act/toolkit/	

https://www.stirtoaction.com/toolbox	

http://www.communityeconomies.org/sites/default/�iles/paper_attachment/Miller_Solidarity_Economy_
Key_Issues_2010.pdf	

https://www.youtube.com/watch?v=i8h6VrxyRnw	

K������������	

● Sociale	onderneming	
● Dorpsbedrijven	
● Relokalisatie	
● De	solidariteitseconomie	
● Burgerparticipatie	

R��������	������������	
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2.5	J��������	��	����������	

I����������	

Een	onderneming,	net	als	een	woongemeenschap,	heeft	een	juridisch	kader	nodig	om	een			zekere	
bescherming	en	zekerheid	te	hebben	in	een	vastgoedgerichte	samenleving.	Dit	kan	gaan	van	het	creëren	
van	gezamenlijke	eigendom	contracten	tot	gereguleerde	ondernemingsstructuren,	vastgelegd	door	een	
notaris,	die	nationale	overheden	kunnen	ondersteunen	met	wetten	en	diensten.	

Drie	hoofdthema's	komen	samen	in	het	creëren	van	duurzame	organisaties:	

1. Land  is	een	beperkt	goed	en	het	wordt	verhandeld	of	gecontroleerd	door	lokale	
bevolkingsgroepen	volgens	de	wetten	van	het	land	waarin	ze	zich	bevinden	en	de	regio	in	dat	
land.	

2. Arbeid 	is	een	menselijke	bijdrage	aan	het	welzijn	van	de	gemeenschap	en	bij	eerlijke	en	
duurzame	arbeid	worden	de	mensenrechten	beschermd	en	wordt	gezorgd	voor	billijke	
behandeling	en	rechtvaardig.	

3. Kapitaal  is	de	motor	voor	alle	economische	activiteiten.	Kapitaal	in	een	organisatie	kan	komen	in	
een	�inanciële	vorm,	via	natuurlijke	hulpbronnen,	door	menselijke	kennis,	en	zorg	of	
vaardigheden.	

Er	zijn	talloze	verschillende	juridische	ondernemingsvormen	en	eigendomsstructuren	om	uit	te	kiezen	bij	
het	creëren	van	sociale	ondernemingen	en	woongemeenschappen.	Daarnaast	heb	je	als	onderneming	of	
woongemeenschap	te	maken	met	lokale	wet-	en	regelgeving.	Wetten	en	regels	kunnen	namelijk	verschillen	
tussen	provincies	-	en	zelfs	tussen	verschillende	gemeenten	binnen	een	provincie.	Zoals	bijvoorbeeld	
regels	rond	bouwbesluiten	en	het	bepalen	van	wooncontingenten.	Het	is	verstandig	om	uit	te	zoeken	
welke	ondernemingsvorm	het	meest	geschikt	is	voor	de	op	te	starten	onderneming	en/of	woongroep	en	
op	welke	wijze	het	ge�inancierd	kan	worden.		

De	meeste	woongemeenschappen	en	ondernemingen	starten	met	een	fase	waarin	in	eerste	instantie	een	
idee	voor	een	gemeenschap	of	onderneming	wordt	uitgewerkt.	Vaak	is	er	dan	nog	juridische	structuur	
voor	het	startende	initiatief.	Pas	nadat	het	idee	concreter	wordt,	en	er	meer	zicht	is	op	de	haalbaarheid	van	
de	op	te	starten	gemeenschap	of	onderneming,	wordt	er	gekozen	voor	een	bepaalde	ondernemingsvorm.		

Het	is	meestal	een	uitdaging	om	voldoende	�inanciering	voor	het	op	te	starten	project	te	realiseren.	Het	
succes	om	voldoende	�inanciering	te	verkrijgen	is	in	het	algemeen	a�hankelijk	van	het	uitdragen	van	een	
heldere	visie	en	missie,	om	deze	dan	vervolgens	te	kunnen	verwerken	in	bijvoorbeeld	een	investerings	
pitch	voor	stakeholders.	

W�����	

Om	juridische	en	�inanciële	aspecten	mee	te	laten	wegen	in	het	maken	van	besluiten	rond	land,	arbeid	en	
kapitaal	bij	het	opzetten	van	een	duurzaam	project	of	woongemeenschap.	

H��	

● Door	het	maken	van	een	strategische	�inanciële	planning,	waarbij	de	acties	die	voortvloeien	uit	de	
planning	in	harmonie	zijn	met	de	betrokken	mensen	en	het	betrokken	land.		

V����������	������	

● Heeft	u	jongeren	laten	onderzoeken	wat	sociale	ondernemingen	zijn?	
● Heeft	u		jongeren	laten	onderzoeken	in	hoeverre	hun	project	kan	worden	uitgevoerd	als	een	

sociale	onderneming?	
● Heeft		u	jongeren	in	groepjes	laten	experimenteren	met	verschillende	versies	van	het	'business	

model	canvas'	en	het		‘lean	canvas	model’,	om	de	unieke	waardepropositie	duidelijk	te	krijgen	voor	
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hun	projecten	en	om	de	jongeren	uit	te	laten	zoeken	welk	bedrijfsmodel	het	meest	geschikt	zou	
kunnen	zijn?	

● Heeft	het	Business	Model	Innovation	Grid	van	de	organisatie	plan	C	jongeren	geholpen	bij	het	
vergelijken	van	verschillende	opties	voor	nieuwe	economie	modellen	en	het	vinden	van	de	juiste	
model	voor	hun	project?	

● Heeft	u	aan	jongeren	de	diverse	soorten	�inancieringsbronnen	toegelicht?	
● Heeft	u	jongeren		laten	uitzoeken	welke	�inancieringsbronnen	binnen	hun	project	hun	primaire	

focus	zijn?	
● Heeft	u	jongeren	laten		overwegen	initiële	fondsen	te	werven	door	aandelen	op	gemeenschaps-	

schaal	uit	te	geven	voor	hun	project?	
● Heeft	u	aandacht	binnen	uw	project	voor	kenmerken	van	de	verschillende	soorten	juridische	

ondernemingsstructuren?	
● Heeft	u	jongeren	laten	onderzoeken	welke	juridische	ondernemingsstructuur	het	meest	geschikt	

is	voor	hun	project	en	gevraagd	naar	hun	motivatie?	
● Heeft	u	jongeren	een	start	laten	maken	met	het	ontwikkelen	van	een	businessplan	(als	middel	om	

hun	economische	ontwerp	te	verbeteren)?	
● Zou	het	zinvol	zijn	voor	jongeren	om	een			haalbaarheidsstudie	uit	te	voeren	met	betrekking	tot	het	

bedrijfsmodel	voor	hun	project	(om	ervoor	te	zorgen	dat	het	een	redelijke	kans	van	slagen	heeft)?	
● Heeft	u	binnen	uw	project	aandacht	besteed	aan	de	'landethiek'	van	Aldo	Leopold?		
● Heeft	u	de	‘Earth	Rights’	(rechten	van	de	aarde)	opgenomen	in	uw	lesprogramma	of	project?	

W��	

T����������	�����	

⥀  ����������	�������������������	(SDG	16)	

Twee	punten	staan			centraal	bij	het	bepalen	van	geschikte	wettelijke	eigendomsstructuren:		

1. Dat deze de fundamentele sociale en economische waarden van de groep weerspiegelen: 

● Hoe	ga	je	om	met	het	inkomen	van	de	groepsleden?	Wordt	de	winst	uit	de	onderneming(en)	
eerlijk	onder	elkaar	verdeeld,	of	worden	er	verschillen	gemaakt?	

● Hoe	ga	je	om	met	inkomen	dat	buiten	de	groep	om	elders	wordt	verdiend?	Gaat	dit	inkomen	in	de	
gezamenlijke	pot?	Of	mag	degene	die	het	inkomen	elders	verdiend	zelf	houden?	

● Zijn	de	ondernemingen	particulier	eigendom,	eigendom	van	de	groep/woongemeenschap	of	
eigendom	van	aandeelhouders?	

● Zijn	in	het	geval	van	aandelenbezit	de	stemrechten	gekoppeld	aan	de	grootte	van	het	
investeringsbedrag?	Of	hebben	alle	beleggers	slechts	één	'gouden'	stemaandeel?	

● Wie	is	de	eigenaar	van	het	land?	De	groep/woongemeenschap?	De	investeerder?	Of	is	er	1	
eigenaar?	

● Zullen	waardestijgingen	van	land	voor	individuen	of	voor	het	collectief	toenemen?		

● Moet	er	speciale	voorziening	worden	getroffen	voor	de	huisvesting	van	armere	leden	van	de	
gemeenschap	die	zich	misschien	niet	kunnen	veroorloven	om	te	kopen	of	te	bouwen?	

2. Dat ze gerelateerd zijn aan verwachte financieringsbronnen: 

● In	de	meeste	contexten	zijn	speci�ieke	juridische	en	eigendomsstructuren	vereist	voor	
woongemeenschappen	of	ondernemingen	om	overheidssubsidies,	liefdadigheidsdonaties,	
kapitaalverhoging,	enz.	te	kunnen	ontvangen.	

● In	de	meeste	landen	bestaan			er	verschillende	rechtsvormen	voor	pro�it,	non-pro�it	en	sociale	
ondernemingen.	
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⥀   F�������������������	(SDG	12)	

Het	is	belangrijk	dat	er	van	te	voren	goed	wordt	nagedacht	over	welke	�inancieringsbronnen	op	korte	en	
lange	termijn	verwacht	worden	voor	de	start	en	de	voortgang	van	het	project.	Er	zijn	vier	verschillende	
soorten	kapitaal	die	woongemeenschappen	en	gezamenlijke	ondernemingen	mogelijk	moeten	gebruiken:	

1. Startkapitaal  -	voor	haalbaarheidsstudies	en	voor	planning,	bestemmingsplannen	en	andere	
vergunningen	en	vergunningen	

2. Aandelenkapitaal 	-	geld	van	beleggers,	die	gewoonlijk	delen	in	de	eigendom	en	de	controle,	
evenals	in	het	risico	van	het	project	

3. Leningen / schulden 	-	in	het	algemeen	ook	rentebetalingen	

4. Geschenken, subsidies en donaties	

⥀  B������	���	��������	(SDG	8	��	SDG	12)	

Er zijn op zijn zeven potentiële bronnen van kapitaal: 

1. De	inleg	van	ecodorp	leden	of	bedrijfsleden	/	werknemers	

2. Ondersteunende	personen	die	lokaal	bij	het	project	betrokken	zijn	of	die	het	belang	va	

3. 'Business	angels'	-	rijke	vrienden	binnen	het	bedrijfsleven	die	de	waarden	van	het	project	delen	

4. Non-pro�itorganisaties	zoals	charitatieve	trusts,	stichtingen	en	verschillende	dienstverleners	(het	
Ecodorp	Epidaure	in	Zwitserland	ontvangt	bijvoorbeeld	betalingen	van	het	Zwitserse	ministerie	
van	jeugdzaken	voor	het	werk	dat	het	doet	met	kansarme	jongeren	en	vluchtelingen)	

5. 'Friendly	bears',	grotere	organisaties	die	delen	in	het	belang	van	het	project,	inclusief	
huisvestingsverenigingen,	organische	voedselverwerkers,	etc.	

6. Overheid	-	lokaal,	nationaal	of	regionaal.	

7. Programma's	voor	buitenlandse	hulp	

⥀  R���������	��	����������������	(SDG	8)	

De	rechtsvorm	of	ondernemingsvorm	van	een	bedrijf	of	organisatie	is	de	juridische	vorm	waarin	deze	is	
gegoten.	Ondernemingen	kunnen	diverse	juridische	vormen	aannemen.	Om	te	kunnen	kiezen	welke	
ondernemingsvorm	het	meest	geschikt	is,	is	het	belangrijk	om	te	weten	of	het	een	onderneming	met	of	
zonder	rechtspersoonlijkheid	moet	worden.	Het	is	goed	om	de	kenmerken	en	de	voor-	en	nadelen	van	een	
ondernemingsvorm	voor	een	project	goed	te	onderzoeken.	

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (rechtspersonen)	
Bij	een	onderneming	zonder	rechtspersoonlijkheid	zijn	de	ondernemers	privé	aansprakelijk	voor	
ondernemingsschulden.	Zakelijke	schuldeisers	kunnen	zich	verhalen	op	zowel	het	
ondernemingsvermogen	als	ook	het	privévermogen.	Er	zijn	vier	bedrijfsvormen	zonder	
rechtspersoonlijkheid:	

● Eenmanzaak	

● Maatschap	

● Vennootschap	onder	Firma	(VoF)	

● Commanditaire	vennootschap	(cv)	

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (rechtspersonen)	
Een	rechtspersoon	is,	net	als	een	mens,	zelfstandig	drager	van	(�inanciële)	rechten	en	plichten.	Dit	
betekent	dat	een	rechtspersoon	aansprakelijk	is	voor	de	schulden	die	uit	het	ondernemen	voortvloeien,	en	
niet	de	ondernemers	zelf.		
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Er zijn verschillende bedrijfsvormen met rechtspersoonlijkheid: 

● Naamloze	vennootschap	(N.V.	

● Besloten	vennootschap	(B.V.)	

● Eenpersoonsvennootschap	

● Coöperatie	

● Stichting	

● Vereniging	

● Een	kerkgenootschap		

⥀  G����������������,	���������������	��	��������������	���������	(SDG	11)	

● Centralisme	of	centralisatie	behelst	het	streven	naar	een	organisatie	of	natie	die	zo	veel	mogelijk	
vanuit	één	centraal	punt	of	zelfs	door	één	centraal	orgaan	of	persoon	bestuurd	wordt.	De	
machtsuitoefening	vindt	plaats	vanuit	een	bestuurlijke	eenheid	of	onderneming.	Het	wordt	ook	
wel	per	beleidspunt	toegepast;	meestal	gaat	het	dan	om	defensie,	belastingen,	
bevolkingsregistratie,	nationaliteitsvraagstukken	en	buitenlandse	betrekkingen.	

● Het	tegenovergestelde	van	centralisme	of	centralisatie	is	decentralisatie	of	decentralisering.	Ook	
regionalisme	is	een	tegenhanger	van	centralisme.	Decentralisatie	betekent	letterlijk	
'ont-centraliseren'.	Hiermee	wordt	vooral	bedoeld	het	ongedaan	maken	van	eerdere	centralisaties.	

● Een	gedistribueerd	netwerk	bestaat	uit	initiatieven	die	geen	koepel	hebben	maar	los	van	elkaar	
een	gelijksoortig	doel	nastreven.	Daarbij	is	vaak	wel	sprake	van	onderlinge	contacten.	

“	In de netwerksamenleving verandert de manier waarop we ons organiseren. Het vroegere maatschappelijk 
middenveld van stichtingen en verenigingen wordt vervangen door netwerken die samenwerken op thema's 
en vaak korte termijn doelen. Gedistribueerde netwerken, verbonden eenheden zonder centrale organisatie, 
vervangen georganiseerde netwerken, verbonden door de bekende spin in het web. ”	Jerphaas	Donner,	
http://www.netwerkorganisaties.com/De-Netwerker/	

“Net als het internet zelf, werkt de maatschappij steeds meer als een gedistribueerd netwerk. Elk individu is 
een 'node' in het netwerk, waardoor een eenvoudige burger in potentie net zoveel kan betekenen als de grote 
instituties. We zien steeds meer initiatieven waar de burger zelf de regie in handen neemt; denk aan energie 
opwekking of ruilhandel van diensten en spullen. Echter 'samen met anderen' staat hierbij voorop, gebruik 
maken van elkaars kennis en kunde. ”	Bron:	Ivonne	Jansen-Dings,	
https://waag.org/nl/article/de-maatschappij-als-gedistribueerd-netwerk	.	

⥀   D��������������	(SDG	8)	

Bestaande	BV’s,	NV’s	gaan	over	het	grootse	denken	in	zaken	doen.	Het	
DeelGenootschap	(DG)	gaat	over	het	grootse	denken	over	jezelf.	Zoals	we	de	BV	of	
NV	kennen	in	de	huidige	maatschappij	is	er	nu	ook	het	DG,	die	de	nieuwe	economie	
vorm	geeft.	Het	DeelGenootschap	zorgt	ervoor	dat	wij	onszelf	in	werkverbanden	organiseren	
vanuit	vertrouwen,	inzicht	en	liefde.	Het	is	een	associatie	die	kan	fungeren	als	een	
soort	zorgkring	om	elkaar	heen,	tot	stand	gekomen	op	basis	van	een	gemeenschappelijke	intentie,	een	
gedeeld	midden.	Het	DeelGenootschap	(DG)	is	in	haar	opzet	een	expressie	
van	wie	we	als	mens	zijn.	Vrij	als	persoon	om	je	eigen	initiatieven	tot	realisatie	te	brengen.	Tegelijk	ook	
samenwerkend	vanuit	een	gemeenschappelijke	intentie.	En	invulling	gevend	aan	gelijke	rechten	voor	elk	
lid	van	het	DG	om	gehoord	te	worden,	Met	een	DG	geef	je	dus	een	ideaal	vorm	in	een	voor	jouw	ideale	
structuur;	los	van	bestaande	organisatievormen.	Het	DeelGenootschap	verhoudt	zich	respectvol	tot	de	
bestaande	economie	en	waar	nodig	en	wettelijk	verplicht	kan	een	“gewone”	stichting,	BV	of	coöperatie	
nodig	zijn	en	fungeren	als	veerpont	van	de	nieuwe	naar	de	bestaande	economie.	Meer	informatie	over	het	
deelgenootschap	kun	je	vinden	op	de	website	van	Veerhuis	Varik.	
https://www.veerhuis.nl/producten/deelgenootschap/	
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Het DeelGenootschap in een paar zinnen. 

● Het	staat	100%	los	van	de	maatschappelijke	structuren.	

● Kent	nieuwe	besluitvormingsprincipes.	

● Kent	geen	bestuur,	wel	een	bron-orgaan,	die	er	niet	is	om	beslissingen	te	nemen.	Dan	
pas	wordt	zelfsturing	mogelijk.	

● Er	is	geen	onderscheid	tussen	medewerker	en	vrijwilliger,	immers	ieder	is	deelgenoot.	

● Kent	geen	ontslag	van	medewerkers.	

● Kent	een	nieuwe	vorm	van	beschermen	van	kennis	die	we	de	Creative	Common	
Relation	noemen.	

● Disclaimers	onder	aan	een	email	worden	Proclaimer	

● Voor	formele	punten	van	belasting	en	andere	juridische	punten	zal	een	uitgeklede	
stichting	de	rol	vervullen,	die	verder	geen	zeggenschap	heeft.	

⥀  D��������	���	���	�������������	(SDG	8)	

De	grondgedachte	van	hoe	een	organisatie	waarde	creëert,	levert	en	behoudt.	

⥀  B�������	M����	C�����	(SDG	8)	

Het	Business	Model	Canvas	is	een	model	voor	strategisch	management	en	lean	startups	om	een	nieuw	
bedrijfsmodel	te	creëren	of	een	bestaande	in	kaart	te	brengen.	Het	Business	Model	Canvas	is	gebaseerd	op	
het	werk	van	Alexander	Osterwalder.	Het	business	model	canvas	kan	worden	ingezet	als	hulpmiddel	voor	
het	ontwikkelen	van	een	nieuwe	organisatie.	Daarnaast	analyseert	het	ook	de	(zakelijke)	situatie	van	een	
bestaande	onderneming.	

Het	Business	Model	Canvas	bestaat	uit	de	vier	hoofdgebieden	van	een	onderneming.	Deze	zijn	verdeeld	in	
negen	bouwstenen,	deze	laten	de	logica	zien	van	hoe	een	bedrijf	geld	wil	verdienen.	De	vier	hoofdgebieden	
zijn:	klanten,	aanbod,	infrastructuur	en	�inanciële	levensvatbaarheid.	

Klanten 

● Klantsegmenten: 	Om	een	succesvol	bedrijfsmodel	te	creëren,	is	het	nodig	als	bedrijf	te	beslissen	
aan	welke	segmenten	waarde	wordt	geboden.	

● Kanalen	:	Een	bedrijf	kan	zijn	waardepropositie	leveren	aan	de	klanten	door	middel	van	
verschillende	kanalen.	Effectief	gebruik	hiervan	zorgt	ervoor	dat	de	waardepropositie	snel,	
ef�iciënt	en	kosteneffectief	geleverd	kan	worden.	Een	organisatie	kan	zijn	klanten	door	middel	van	
eigen	klanten	(zoals	winkels),	partners,	een	combinatie	van	kanalen	bereiken.	

● Klantrelaties:		Per	klantsegment	moet	bepaald	worden	wat	voor	soort	relatie	het	bedrijf	wil	
aangaan.	Er	zijn	verschillende	motivaties	voor	een	klantrelatie:	acquisitie,	retentie	en/of	upselling.	

Aanbod 

● Waardepropositie:		Dit	is	de	reden	waarom	een	klant	voor	een	bedrijf	kiest	en	niet	voor	de	andere.	
De	waardepropositie	is	een	verzameling	van	voordelen	die	aan	de	klanten	worden	geboden.	Deze	
bouwsteen	is	verder	uitgewerkt	in	het	Waarde	Propositie	Ontwerp.	

Infrastructuur 

Kernactiviteiten:		De	Kernactiviteiten	zijn	de	belangrijkste	activiteiten	om	het	bedrijfsmodel	te	kunnen	
uitvoeren.	
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Mensen en middelen/key resources:  Deze bouwsteen beschrijft wat een bedrijf nodig heeft om het 
bedrijfsmodel uit te kunnen voeren. Dit kunnen zowel fysieke benodigdheden (zoals een kantoor) 
als niet-fysieke (zoals kennis). 

Strategische	partners:		De	strategische	partners	zijn	andere	bedrijven	die	helpen	om	het	bedrijfsmodel	te	
laten	werken.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	leveranciers	of	aan	een	joint	venture.	

Financiële levensvatbaarheid 

● Inkomstenstromen:	Dit	is	de	manier	waarop	een	bedrijf	inkomsten	genereert	uit	elk	segment.	
Voorbeelden	hiervan	zijn	eenmalige	betalingen	of	een	abonnement.	

● Kostenstructuur:	Dit	beschrijft	alle	kosten	die	een	bedrijfsmodel	met	zich	meebrengt.	Als	de	
waardepropositie	bijvoorbeeld	gericht	is	op	lage	kosten	kan	het	van	belang	zijn	bij	deze	
bouwsteen	de	kosten	zo	laag	mogelijk	te	houden.	

⥀  L���	(SDG	8)	

‘Lean is een business strategie en vooral een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming 
zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Hiervoor worden verspillingen 
geëlimineerd.  Door de klant centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen 
minimale inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit, worden doorlooptijden verkort en verminderen de 
kosten. Dat heeft een positief effect op de zowel de klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid en de 
winst.’  Bron:		https://www.sixsigma.nl/wat-is-lean	.	

⥀  L���	������	(SDG	8)	

De	Lean	Canvas	is	een	tabel	waarin	startups	hun	kernkwaliteiten	kunnen	formuleren	en	verbeteren.	De	
Lean	Canvas	is	door	zijn	bedenker,	Ash	Maurya,	geın̈spireerd	op	de	Business	Model	Canvas,	maar	richt	zich	
speci�iek	op	startups.	

⥀  B�������	M����	I���������	G���	(SDG	12)	

In	juni	2014	lanceerde	Plan	C,	het	transitienetwerk	rond	duurzaam	materiaalbeheer,	de	Business	Model	
Innovation	Grid.	Deze	webtool	geeft	een	overzicht	van	acht	verschillende	strategieën,	verrijkt	met	100	
cases.	Deze	moeten	bedrijven	inspireren	om	duurzaam	te	groeien.	De	webtool	geeft	per	strategie	de	
de�initie	en	de	positieve	en	negatieve	impact	ervan	weer.	Waaronder	bijvoorbeeld	‘optimalisatie’,	‘trage	
consumptie’	en	‘co-creatie’.	De	Business	Model	Innovation	Grid	is	het	resultaat	van	onderzoekswerk	door	
Nancy	Bocken,	Samuel	Short,	Padmakshi	Rana	and	Steve	Evans	(University	of	Cambridge,	Centre	for	
Industrial	Sustainability).	

⥀  F������	������	(SDG	16)	

Fondsenwerving	is	het	verkrijgen	van	geld,	goederen,	diensten	of	menskracht	door	deze	te	vragen	aan	de	
overheid,	particuliere	fondsen,	bedrijven	of	het	Nederlandse	publiek.	De	ruilrelatie	tussen	gever	en	
ontvanger	staat	daarbij	centraal.		

⥀  F������������	(SDG	8	��	SDG	16)	

Friendraising	is	het	stimuleren	van	betrokkenheid	bij	je	organisatie	en	het	bouwen	van	duurzame	
vriendschappen	met	personen,	stichtingen	of	bedrijven	met	het	doel	allebei	de	vruchten	van	deze	relatie	te	
plukken.		

⥀  C�����������	(SDG	8	��	SDG	16)	

Crowdfunding	(ook	wel	publieks�inanciering	genoemd)	is	een	alternatieve	wijze	om	een	project	te	
�inancieren.	Crowdfunding	verloopt	zonder	�inanciële	intermediairs,	zoals	een	bank,	en	zorgt	voor	direct	
contact	tussen	investeerders	en	ondernemers.	Bij	crowdfunding	�inanciert	het	publiek	(de	crowd)	het	
benodigde	kapitaal	via	een	online	platform.	De	opzet	is	van	de	crowdfunding	is	dat	veel	mensen	een	
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(relatief)	klein	bedrag	inleggen	en	dat	deze	investeringen	bij	elkaar	genoeg	geld	opleveren	om	het	
volledige	project	te	�inancieren.	

⥀  C�����������	�����	(SDG	8	��	SDG	16)	

Sommige	projecten	geven	certi�icaten	uit	om	geld	bij	elkaar	te	krijgen	voor	een	project.	Zo	heeft	ecodorp	
Boekel	via	een	certi�icaten	actie	geld	ingezameld	voor	hun	ecodorp.	Je	kunt	hierover	meer	lezen	op	hun	
website:		https://www.ecodorpboekel.nl/investeer/	.	

⥀  I������	C���	O�������	(SDG	8)	

‘Een Initial Coin Offering, ook wel ICO genoemd, is een fondsenwervingsmechanisme waarbij nieuwe projecten 
hun onderliggende crypto-tokens verkopen in ruil voor bitcoin en ether. Het is enigszins vergelijkbaar met een 
Initial Public Offering (IPO) waarin beleggers aandelen van een bedrijf kopen.’  Bron:	
https://coinspot.nl/kennisgids/initial-coin-offering-ico/	

⥀  G����		��	ANBI	������	(SDG	8)	

Besturen	van	verenigingen	of	stichtingen	kunnen	een	ANBI	erkenning	aanvragen	bij	de	belastingdienst.	
Een	organisatie	krijgt	een	ANBI	erkenning	als	uit	de	�inanciële	gegevens	blijkt	dat	de	organisatie	‘het	
algemeen	nut	beoogt’.	Als	een	organisatie	een	ANBI	erkenning		heeft,	zullen	sommige	donateurs	
makkelijker	geven.	Giften	van	donateurs	aan	ANBI’s	tellen	mee	voor	de	giftenaftrek	van	de	
inkomstenbelasting.	Wie	periodiek	(meerdere	jaren	achtereen)	schenkt	aan	een	ANBI	kan	deze	
schenkingen	voor	100%	aftrekken.	Hiervoor	bestaat	geen	maximum.	

⥀  L������	(SDG	8)	

Met	een	legaat	krijgt	een	erfgenaam	of	een	buitenstaander	een	duidelijk	omschreven	goed	of	een	bepaald	
genoemd	geldbedrag.	De	persoon	of	organisatie	die	iets	gelegateerd	krijgt	noemt	men	de	legataris.	Steeds	
meer	mensen	nemen	in	hun	erfenis	beschrijving	legaten	op.	Met	een	legaat	kan	iemand	na	z’n	overlijden	
een	geldbedrag	voor	een	goed	doel	nalaten.		

⥀   UNO	���	(SDG	8,	SDG	12)	

Met	een	Business	Model	Canvas	heb	je	een	tool	in	handen	om	een	plan	te	schrijven.	Stel	je	echter	eens	voor	
dat	alle	aspecten	van	een	Business	Model	Canvas	op	een	kubus	wordt	geplakt.	En	dat	je	je	bij	elk	vlak	
afvraagt	hoe	je	het	aspect	wat	op	dat	vlak	staat,	kunt	vertalen	naar	de	binnenkant.	Naar	het	hart		of	de	
bron	van	het	bedrijf.	Dit	is	wat	de	UNO-box	doet	en	daarom	ook	uniek	maakt.	Het	is	het	eerste	3D	
bedrijfsplan	dat	zijn	weerslag	krijgt	in	wat	het	Bronplan	wordt	genoemd.	In	de	bron	zit	de	kracht	van	
waaruit	een	bedrijf	energie	put.	Een	initiatief	van	Henry	Mentink,	oprichter	van	Het	Veerhuis,	aanlegplaats	
voor	de	nieuwe	tijd.	Met	de	Uno-box	komt	de	binnenwereld	(jouw	purpose)	en	de	buitenwereld	(zakelijke	
kant	van	van	het	verhaal)	op	een	natuurlijke	manier	bij	elkaar.	Bij	de	UNO	box	hoort	een	handboek	om	een	
bronplan	te	kunnen	schrijven.	Uitleg	over	de	UNO	box	en	het	schrijven	van	een	bronplan	kun	je	vinden	op	
de	website	van	Veerhuis	Varik.		Een	�ilmpje	over	de	UNO	box	kun	je	hier	bekijken:	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=ijLgwhGG1PE	

⥀  H���������������������	(SDG	8)	

Een	haalbaarheidsonderzoek	is	een	onderzoek	naar	de	haalbaarheid	van	uw	project.	Zo'n	onderzoek	biedt	
niet	alleen	een	goed	beeld	van	de	slaagkans	van	een	product	of	dienst,	maar	toont	eveneens	hoe	u	deze	
kans	van	slagen	verder	kunt	vergroten.	

⥀  Opbouw van een haalbaarheidsonderzoek	
Binnen	haalbaarheidsonderzoek	worden	traditioneel	verschillende	fasen	onderscheiden.	In	de	eerste	fase	
(de	scoping	fase)	worden	de	ideeën	gevormd.	In	de	tweede	fase	wordt	de	markt	rondom	het	nieuwe	
product	/	dienst	geanalyseerd	(de	screening	fase).	Vaak	resulteert	dit	in	een	�inanciële	analyse	waaruit	de	
haalbaarheid	blijkt.	Om	een	nog	duidelijker	beeld	te	krijgen	wordt	eventueel	een	derde	fase	uitgevoerd,	
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waarin	het	nieuwe	product	of	dienst	wordt	getest	in	de	markt	(de	test	fase).	
Iedere	fase	wordt	vervolgens	weer	gekenmerkt	door	de	volgende	subfasen:	

● Probleem	de�initie	

● Aanpak	

● Onderzoek	

● Uitwerking	

● Aanbeveling	

● Analyses.	In	het	onderzoek	kunnen	de	volgende	zaken	worden	geanalyseerd:	missie	en	visie,	
doelstellingen,	waardepositie,	SWOT,	doelgroep,	bedrijfstak,	trends,	markt,	concurrentie.	

⥀  P����	����	����	������������	���	�����������������	(SDG	8)	

Een	pitch	deck	is	een	korte	presentatie,	vaak	gemaakt	in	Keynote,	Powerpoint	of	Prezi,	om	potentiële	
partners,	klanten,	medewerkers,	mede-oprichters	en	met	name	ook	investeerders	kennis	te	laten	maken	
met	je	project.	Een	pitch	deck	bestaat	meestal	uit	12	slides:	

1. Introductie	

2. Team	voorstellen	

3. Welk	probleem	lost	de	startup	op?	Is	het	echt	een	probleem?	

4. Hoe	wil	de	startup	het	probleem	op	gaan	lossen?	

5. Hoe	ziet	de	concurrentie	er	uit?	

6. Wat	maakt	de	oplossing	zo	speciaal?	

7. Hoe	werkt	het	product	of	de	dienst	in	de	praktijk?	

8. Hoe	ziet	de	markt/doelgroep	er	uit?	

9. Bewijs	dat	de	product	of	dienst	in	de	praktijk	werkt	en	omzet/klanten/groei	oplevert.	

10. Hoe	werkt	het	verdienmodel?	

11. Welke	investering	wordt	er	gevraagd,	tegen	welke	voorwaarden?	

12. Contactinformatie	

⥀  W��	��	������?(SDG	3	��	SDG	10)	

Fundamenteel	gegrond	in	waarden,	is	ethiek	een	moreel	besef	van	goed	en	kwaad.	Ethiek	wordt	
gedemonstreerd	door	de	manier	waarop	mensen	hun	leven	leiden:	wanneer	een	persoon	om	iemand	of	
iets	geeft,	brengen	hun	acties	die	zorg	en	respect	over,	en	nodigen	ze	hetzelfde	in	ruil	uit.	
	
"Als we het land zien als een gemeenschap waartoe we behoren, kunnen we het gaan gebruiken met liefde en 
respect."  Aldo	Leopold	

⥀  W��	��	���	����������	�������	A���	L������?	(SDG	15)	

Ethiek	stuurt	alle	leden	van	een	gemeenschap	aan	om	elkaar	te	behandelen	met	respect	voor	het	
wederzijds	voordeel	van	iedereen.	Een	landethiek	breidt	de	de�initie	van	'gemeenschap'	uit	naar	niet	
alleen	mensen,	maar	ook	alle	andere	delen	van	de	aarde,	zoals:	bodem,	wateren,	planten	en	dieren,	of	wat	
Aldo	Leopold	'het	land'	noemde.	In	de	landethiek	visie	van	Leopold	zijn	de	relaties	tussen	mensen	en	land	
met	elkaar	verweven:	zorg	voor	mensen	kan	niet	los	worden	gezien	van	zorg	voor	het	land.	Een	landethiek	
is	een	morele	gedragscode	die	voortkomt	uit	deze	onderling	verbonden	zorgzame	relaties.	Leopold	
presenteerde	landethiek	als	een	reeks	waarden	die	op	natuurlijke	wijze	voortkwamen	uit	zijn	leven	van	
ervaringen	in	de	buitenlucht.		
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Leopold	schreef:		"We kunnen alleen ethisch zijn in relatie tot iets dat we kunnen zien, begrijpen, voelen, 
liefhebben of anderszins vertrouwen in hebben."  Hij	geloofde	dat	direct	contact	met	de	natuurlijke	wereld	
cruciaal	was	in	het	vormgeven	van	ons	vermogen	om	onze	ethiek	verder	te	brengen	dan	ons	eigenbelang.	
Hij	hoopte	dat	zijn	essays	anderen	zouden	inspireren	om	te	beginnen	aan	een	soortgelijke	levenslange	
ontdekkingsreis	door	de	buitenwereld	en	een	ethiek	van	zorg	zouden	ontwikkelen	die	zou	voortkomen	uit	
hun	eigen	hechte	persoonlijke	band	met	de	natuur.	

⥀  E������	(SDG	15)	

“	Ecocide is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen van een bepaald 
gebied, hetzij door menselijk toedoen of door andere redenen, en wel in een zodanige mate dat het vreedzaam 
gebruik van dit gebied door de inwoners ernstig verminderd is of zal worden. 
Bij ecocide kan je denken aan de Deep Horizon-olieramp in de Golf van Mexico, de vervuiling van de Niger 
Delta, het leegvissen van de Noordzee, schaliegaswinning (fracking), grootschalige ontbossing van de 
Amazone en het Indonesisch regenwoud, de ramp met de Fukushima kernreactor, GMO’s teerzandwinning en 
menselijk veroorzaakte klimaatverandering .”	

Bron:		https://stopecocide.nl/over-ecocide/defenitie/	.	

⥀  B�����������������	(SDG	11)	

Het	bestemmingsplan	is	een	juridisch	bindend	document	voor	zowel	de	overheid	als	burgers	en	bedrijven.	
In	een	bestemmingsplan	worden	de	gebruiks-	en	de	bouwmogelijkheden	vastgelegd	voor	een	gebied.	Op	
Ruimtelijkeplannen.nl	vindt	u	bestemmingsplannen,	structuurvisies	en	algemene	regels	die	gemaakt	zijn	
door	gemeentes,	provincies	en	het	Rijk.	

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/	

https://www.bestemmingsplan.nl/	

⥀  W���������������	(SDG	11)	

Het	aantal	woningen	dat	een	gemeente	mag	bouwen	is	aan	een	quotum	gebonden,	het	zogenoemde	
contingent	aan	woningen	dat	gebouwd	mag	worden	in	die	gemeente.	Provincie	en	Rijk	bepalen	in	het	
kader	van	Ruimtelijke	ordening	en	Structuurplanning	de	contingenten.	De	Gemeente	kan	op	verschillende	
manieren	het	contingent	verdelen	dat	aan	haar	is	toegewezen,	bijvoorbeeld	over	sociale	woningbouw	
(huur)	en	particuliere	woningen	(koop),	en	legt	dat	vast	in	bestemmingsplannen.	Verhuren	van	
verzorgingshuiseenheden	gaat	niet	ten	koste	van	het	beschikbare	woningcontingent.	

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-transformatie-zorgvastgoed/stu
ren-op-zorgvoorzieningen/woningcontingentering	

⥀  L�������	������������	(SDG	11)	

“Landgoederen	hebben	een	multifunctioneel	karakter	en	combineren	over	het	algemeen	functies	als	
landbouw,	bosbouw,	cultuurhistorie,	landschap,	natuurbeheer,	bewoning,	recreatie	en	jacht.	Het	is	de	
samenhang	van	deze	verschillende	elementen	die	het	herkenbaar	maakt	als	landgoed:	lanen	al	dan	niet	
gericht	op	monumentale	gebouwen,	afwisseling	van	bos	en	landbouwgrond	en	in	veel	gevallen	ook	water,	
verspreide	boerderijen	in	eenzelfde	stijl	opgetrokken.	
	
Een	nieuw	landgoed	kan	net	als	de	oude	historische	landgoederen	bestaan	uit	één	of	meerdere	landhuizen	
van	allure,	één	of	meerdere	bijgebouwen	met	erf	en	tuin,	natuur	en	percelen	in	agrarisch	gebruik.	
Vanuit	de	overheid	is	er	beleid	opgesteld	waardoor	de	inrichting	en	het	gebruik	aan	bepaalde	
voorwaarden	dient	te	voldoen.	Deze	beleidsregels	met	randvoorwaarden	verschillen	per	provincie	en	
kunnen	bij	de	diverse	gemeenten	onderling	ook	verschillen.	
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Er zijn verschillende type landgoederen te onderscheiden, zoals :	
•	Landgoederen	gerangschikt	onder	de	natuurschoonwet.	
•	Historische	buitenplaatsen.	
•	Planologisch	nieuwe	landgoederen.”	

Bron:		http://www.landgoedkopen.nl/landgoed-kopen/wat-is-een-landgoed	

Landgoederen	Net	heeft	het	beleid	van	alle	provinciën	in	Nederland	bij	elkaar	gezet	om	duidelijkheid	te	
verschaffen	in	de	verschillen.	Deze	regels	zijn	via	onderstaande	link	te	vinden.	

http://landgoederen.net/landgoed_beleidsregels/	

⥀	B��������	(SDG	15)	

Indien	een	landbouwer	zijn	landbouwgrond	uit	productie	neemt	door	daar	tijdelijk	of	blijvend	bos	op	te	
planten	kan	hij	daarvoor	op	grond	van	verschillende	regelingen	subsidies	verkrijgen.	Eén	van	de	
regelingen	betreft	de	Regeling	stimulering	bosuitbreiding	op	landbouwgronden	(hierna:	SBL).	Ingevolge	
artikel	2	van	de	SBL	worden	bijdragen	verstrekt	in:	

A. de	kosten	van	de	aanleg	van	bos	op	landbouwgrond	en	
B. ter	compensatie	van	inkomensderving	als	gevolg	van	de	aanleg	van	bos	op	landbouwgrond.	

Het	combineren	van	verschillende	functies	biedt	tevens	interessante	perspectieven.	Daarbij	kan	gedacht	
worden	aan	bijvoorbeeld	het	combineren	van	bosbouw	en	landbouw,	bijvoorbeeld	via	agroforestry	of	
voedselbossen,	of	aan	de	combinatie	met	kleinschalige	recreatie	of	vormen	van	(evt.	tijdelijke)	bewoning	
met	tiny	houses.	Een	aantal	provincies	ziet	mogelijkheden	in	deze	vormen	van	functiecombinatie	omdat	
dit	bijdraagt	aan	het	realiseren	van	klimaatdoelen,	natuuropgaven	en	woningbouwopgaven.	Inmiddels	zijn	
er	verspreid	over	het	land	een	reeks	initiatieven	gestart	gericht	op	het	realiseren	van	(voedsel)bossen	in	
combinative	met	tiny	houses.	

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kwaliteitsimpuls-natuur-en-landschap-sknl	

https://www.natuurenbos.be/bebossing	

http://imi.nu/pdf_links/�iles/Nieuw%20Bos%20en%20klein%20Wonen%2C%202018.pdf	

⥀  B����������	(SDG	11)	

Een	bouwwerk	mag	geen	gevaar	opleveren	voor	bewoners,	gebruikers	en	omgeving.	Daarom	heeft	de	
overheid	in	het	Bouwbesluit	2012	voorschriften	voor	veiligheid,	gezondheid,	bruikbaarheid,	
energiezuinigheid	en	milieu	vastgelegd.	Een	bouwwerk	moet	altijd	voldoen	aan	die	voorschriften.	

https://www.bouwbesluitonline.nl/	

⥀  D��������	������	(SDG	11)	

Een	gebouw	wordt	door	de	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	(de	wabo)	omschreven	als	‘elk	
bouwwerk	dat	een	voor	mensen	toegankelijke	overdekte	geheel	of	gedeeltelijk	met	wanden	omsloten	
gebouw	zijnde.’	

http://vergunningvrij.omgevingsvergunning.com/watisbouwen.asp	

L���������	

De jongeren  

● Kennen	de	wettelijke	en	�inanciële	aspecten	bij	het	oprichten	van	(sociale)	ondernemingen.	

● Kunnen	een	�inanciële	strategische	planning	maken.	

● Verkrijgen	inzicht	in	hoe	haalbaarheidsstudies	en	bedrijfsplannen	kunnen	worden	ontwikkeld.	
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● Kennen	de	verschillende	juridische	ondernemingsstructuren	en	kunnen	kenmerken	van	deze	
ondernemingsstructuren	benoemen.	

● Begrijpen	hoe	economische	onderdrukking	ervoor	zorgt	dat	bepaalde	bevolkingsgroepen	niet	in	
gelijke	mate	kunnen	deelnemen	aan	economische	welvaart.	

● Kunnen	omschrijven	wat	ecocide	is.	

● Kunnen	voorbeelden	geven	van	ecocide.	

A�����������	

● ⥀   Dorp	van	dozen	

● ⥀   Jouw	commitment	

● ⥀  Beleidswolk	

● ⥀  Een	lean	canvas	of	Business	Canvas	Model	opstellen	voor	een	project	

● ⥀   Haalbaarheidsstudie	voor	een	project	uitvoeren	

● ⥀   Een	bedrijfsplan	maken	voor	een	project	

● ⥀   Het	maken	van	een	pitch	deck	

2.5.1		⥀  D���	���	D����	

Introductie:  
Bron: Transition Towns 

Het	opbouwen	van	een	duurzame	omgeving	inclusief	duurzame	bedrijvigheid	kost	normaal	gesproken	veel	
tijd.	Om	toch	te	kunnen	voelen	wat	hier	allemaal	bij	komt	kijken	laat	deze	activiteit	de	deelnemers	in	een	
speelse	setting	ervaren	hoe	een	duurzaam	dorp	op	te	bouwen	in	samen	met	alle	toekomstige	bewoners.	

Doel:  

● Meer	leren	over	onderlinge	communicatie.	

● Meer	leren	over	het	opzetten	van	een	duurzaam	bedrijf.	

Leerresultaten:  

Na	deze	activiteit	heeft	de	deelnemer	een	beter	beeld	van	wat	zijn	eigen	interesses	zijn	binnen	een	
duurzame	economie	en	hoe	deze	op	te	zetten	samen	met	anderen.	

Benodigde materialen:  

Gymzaal,	30	plankjes	(30x20	cm)	geverfd	met	schoolbordverf,	8	borden	(100	x	200	cm)	geverfd	met	
schoolbordverf,	dozen,	bamboe,	kranten,	tape,	touw,	scharen,	krijt,	stemmige	muziek,	feestmuziek,	confetti,	
kingsize	sleutel,	lint	

Stappenplan: 

● Fase 0 

Deelnemers	wachten	buiten	de	grote	zaal.	

	“Welkom,	kom	binnen….	Dank	je	wel	dat	je	mee	komt	doen.	Deze	
morgen	gaan	we	samen	op	reis,	een	reis	naar	de	nabije	
toekomst.	Kijk	voor	je	uit	naar	de	lege	ruimte,	naar	de	
toekomst.	We	gaan	naar	het	centrum	van	Transition	
Town	Anywhere...	Alles	wat	we	mee	hoeven	te	nemen	is	
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onze	eigen	ervaring,	elkaar	en	onze	verbeeldingskracht.	We	krijgen	vandaag	de	kans	om	een	
bloeiend,	verbonden,	veerkrachtig	dorp	te	bouwen.	Is	iedereen	er	klaar	voor?	Zodra	het	lint	is	
doorgeknipt,	zijn	we	er”.....	

- spanningsopbouw: buiten de zaal wachten tot de deuren opengaan 

- zachte instrumentale muziek, dromerige stem neemt je mee in de tijdreis; collectief aftellen 
vanaf 10 naar 0 voordat het lint waarachter we staan wordt doorgeknipt en we de rest vd 
zaal mogen betreden.	
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● Fase 1 – Een Thuis 

	“Zoek	een	plek	in	de	ruimte	waar	je	jezelf	een	thuis	kunt	
maken…..	teken	de	contouren	van	je	thuis	met	het	krijt…..	
pak	een	schoolbordje	en	schrijf	iets	op	wat	jou	in	je	leven	
een	gevoel	geeft	van	welzijn	of		verbondenheid	….	ga	
rondwandelen	in	je	dorp….	Kijk	rond	naar	met	wie	je	hier	
samenleeft”	

- rondlopen door de zaal, dan een eigen plekje 
zoeken, teken met krijt een begrenzing om je heen 
(occupy your own plot of land) 

- schrijf op een schoolbordje wat voor jou 'wellbeing' teweegbrengt, leg dat in jouw ruimte en 
ga rondwandelen om te zien wat anderen hebben opgeschreven 

	

● Fase 2 – Buren 

	“Ontmoet	je	buurman/vrouw,	iemand	die	dichtbij	je	is.	Ga	
samenzitten.	Op	de	achterkant	van	je	schoolbordjes	staat	
een	lijstje	met	verhaal-thema's.	Vertel	elkaar	een	
persoonlijk	verhaal	gebaseerd	op	een	van	die	thema's	en	
schrijf	dan	in	één	zin	op	wat	je	van	de	ander	hebt	
gehoord.	Deze	relaties	en	persoonlijke	verhalen	zijn	de	
fundamenten	van	ons	dorp.”	

- terug naar je eigen plek en ga gesprek aan met 
een van je buren; vertel elkaar een persoonlijk 
verhaal ahv een van de thema's achterop je schoolbordje 

- schrijf op wat je hebt gehoord (niet woordelijk maar in één samenvattend zinnetje) 

- loop rond in je buurt en lees de andere verhalen 

 

● Fase 3 – Straat 

	“Ga	samenzitten	met	3	of	4	andere	paren	van	buren		…	
bespreek/onderzoek	samen	wat	jullie	leven	
gemakkelijker	en	duurzamer	zou	maken.	Wat	zou	je	zelf	
samen	kunnen	realiseren	zonder	hulp	van	buitenaf	…	
Bedenk	dat	succesvolle	groepen	tijd	investeren	in	
bepalen		hoe  ze	gaan	samenwerken,	in	plaats	van	enkel	
bepalen		wat  ze	samen	willen	doen.		…	Verbeeld	mbv	je	
schoolbordjes	hoe	je	straat/buurtje	er	uit	gaat	zien.	Ga	
opnieuw	rondwandelen	om	te	zien	waar	andere	straten	
toe	zijn	gekomen.”	

- ga samenzitten met nog 3-4 andere buren; creëer en maak zichtbaar wat jullie in je eigen 
buurt zouden willen hebben/zien aan voorzieningen, sfeer, situatie, cultuur, … 

- wandel weer rond om te zien wat iedere buurt heeft  

● Fase 4 – Naar buiten 

	“We	gaan	samen	een	dorpscentrum	bouwen	….		een	
dorp/gemeenschap	heeft	behoefte	aan	diverse	dingen:	

184	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 185/352

	

voedsel, bestuur, educatie, innovatie, diensten en goederen, feest en ontspanning ...	wat	zou	
jij	willen	dat	er	ontstaat	in	je	dorp	in	deze	categorieën?		Schrijf	je	verzoeken	op	de	muren…	

- ga naar een of meer van de schoolborden aan de wanden van de ruimte en schrijf daar op 
wat voor soort diensten, bedrijven en voorzieningen je graag zou willen dat die zich vestigen 
langs de Hoofdstraat van het dorp. Ieder bord heeft zijn eigen thema:  food, governance, 
education, innovation, goods & services, celebration 

		

● Fase 5 – Je eigen rol ontdekken 

	“Ga	naar	de	categorie	die	je	het	meest	aantrekt	en	gebruik	een	
schoolbordje	om	op	te	schrijven	welke	rol	jij	nu	zou	
willen	spelen	als	antwoord	op	de	verzoeken	die	de	
dorpsbewoners	hebben	opgeschreven.	Organiseer	jezelf	
in	kleine	werkgroepen”	

- ga in de Hoofdstraat staan; jij bent nu een van de 
toekomstige ondernemers. Ga naar het 
wand-schoolbord met het thema waar je je het meest toe voelt aangetrokken en lees daar 
welke behoeften en wensen de bewoners van het dorp daar hebben opgeschreven; dit is de 
basis voor je onderneming. 

- schrijf op je eigen schoolbordje welk soort werk je zelf zou willen doen 

- zoek om je heen naar tenminste 1 andere persoon om samen een onderneming te starten 

	

● Fase 6 – Je onderneming bouwen 

“Denk	goed	na	of	je	aan	alles	hebt	gedacht	om	een	onderneming	
op	te	bouwen.	Wat	is	het,	voor	wie	is	het?	….	Zodra	jullie	
er	zeker	van	zijn	wat	je	wilt	gaan	doen,	breng	je	een	
bezoek	aan	de	Map	Mistress	om	een	kavelnummer	te	
krijgen....	Neem	bouwmaterialen	mee	van	de		en	bouw	
een	3D	versie	van	je	idee”	

- ga naar de Lokatie-Verdeler en verkrijg een 
vestigingsadres aan de Hoofdstraat 

- verzamel de benodigde bouwmaterialen (karton, 
bamboe, kranten, tape, touw, scharen, 
schoolbordjes, krijt) en bouw je eigen 
winkel/bedrijfspand 

	

● Fase 7 – Opening van het Dorpscentrum 

	Tijd	om	het	Dorpscentrum	te	openen!	Een	willekeurige	
onderneming	wordt	uitgekozen	om	de	Sleutel	tot	het	
Dorp	te	ontvangen.	Mensen	rennen	de	Hoofdstraat	op	en	
neer	met	kleurige	linten	om	dit	heugelijke	moment	te	
vieren,	iedereen	juicht	en	klapt	…	“We	zijn	klaar	voor	de	
start.	Bezoek	andere	ondernemingen,	ontdek	hoe	jullie	
zouden	kunnen	samenwerken;	wat	zou	je	kunnen	
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uitruilen?	Sommigen	van	jullie	blijven	achter	om	bezoekers	aan	jullie	eigen	onderneming	te	
ontvangen”	

- “het is een jaar later” ; officiële opening van Hoofdstraat (ceremonie met king-size sleutel 
e.d.) 

- FEEST: feestmuziek, confetti, polonaise 

- per bedrijf opsplitsen: er blijft iemand achter om klanten te bedienen, en de andere(n) gaan 
rondlopen om bij andere bedrijven te winkelen en connecties te maken (twee petten op: als 
jezelf en als shopkeeper) 

 

	

● Fase 8 – Picknick in het Dorpscentrum 

	“Lunchtijd!	Geniet	tijdens	een	straatpicknick	van	de	overvloed	
aan	eten,	elkaar	en	een	rijke	omgeving”	

- lunch wordt binnengereden: picknick in de 
Hoofdstraat 

	

● Fase 9 – Tijdreis 

“Ga	terug	naar	je	thuisplek,	en	bezoek	de	buurman/vrouw	waaraan	je	in	het	begin	een	verhaal	vertelde.	
Vertel	hem/haar	over	je	ervaringen	sindsdien.	Wat	heb	je	gezien,	geleerd,	geobserveerd,	gevoeld?	
…...	Dan	lopen	we	allemaal	de	Hoofdstraat	af	terug	naar	de	plek	waar	we	zijn	gestart,	terug	naar	
waar	het	allemaal	begon.	Tel	mee	van	0	tot	10	op	onze	reis	terug	naar	het	jaar	201x”	

- ga in de ruimte staan op de plek waar je als individu begon	

- laat binnenkomen wat deze oefening je heeft gebracht en deel dat met een van je buren	

- ga in de Hoofdstraat staan en loop langzaam achterwaarts terug naar het startpunt aan 
het begin vd zaal, “je gaat terug in de tijd”, tel gezamenlijk van 0 tot 10	
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● Fase 10 – Reflectie, opruimen 

	“Kijk	terug	naar	de	ruimte.	Hij	is	vol,	gevuld	met	jullie	
verbeeldingskracht,	vol	van	wat	we	samen	hebben	
gecreëerd...	Je	kunt	een	souvenir	meenemen	als	
herinnering,	maar	zonder	twijfel	zal	dit	dorp	hoe	dan	
ook	in	onze	herinnering	blijven.	Laten	we	nu	starten	met	
de	Grote	Opruiming”	

- opruimen! 

 

Evaluatie: 

Nabespreken	van	deze	activiteit	kan	het	beste	worden	gedaan	met	de	hele	groep	om	de	diverse	ervaringen	
te	kunnen	ervaren	en	delen.	
		
Jongeren: 	Vraag	de	jongeren	wat	ze	ontdekt	hebben	over	hun	interesses,	het	afstemmen	met	anderen	en	
hoe	je	samen	zaken	kunt	opbouwen.	Hoe	verhoud	zich	dit	tot	hun	relatie	met	de	rest	van	de	gemeenschap?	
Met	de	rest	van	de	wereld?	Wat	was	het	belangrijkst	in	wat	er	in	deze	activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	ze	
gemist?	

	

	 	

187	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 188/352

	

2.5.2		⥀  J���	����������	

Introductie:  

Alleen ga je vaak sneller - met elkaar kom je verder! 

Maar	hoe	kun	je	goed	met	elkaar	samenwerken?	Wat	komt	daar	allemaal	bij	kijken?	En	op	welke	manier	ga	
je	je	dan	inzetten	binnen	een	project?	Hoe	zorg	je	er	in	een	organisatie	of	een	project	voor	dat	de	mens	in	
heelheid	aanwezig	mag	zijn?	Dat	de	balans	tussen	werk	en	privé	mag	kloppen,	dat	je	als	mens	echt	gezien	
wordt?	En	hoe	zorg	je	dat	mensen	elkaar	echt	groter	en	mooier	maken?	Aan	de	structuurkant	vraagt	dit	
om	het	zorgvuldig	opstellen	van	de	verbintenis.	Die	geeft	inhoud	aan	wie	je	bent	(binnenkant)	en	wat	je	
wil	doen	(buitenkant).	Een	voorbeeld	van	zo’n	verbintenis	is	uitgewerkt	voor	het	deelgenootschap.	Deze	
opdracht	maakt	gebruik	van	de	opzet	van	de	verbintenis	bij	een	deelgenootschap.	Een	deelgenootschap	
kun	je	zien	als	een	groep	mensen	die	samenwerkt	aan	een	project,	zonder	dat	daar	een	juridische	
structuur	voor	aanwezig	is.	Een	goed	voorbeeld	van	een	deelgenootschap	binnen	scholen	is	bijvoorbeeld	
een	leergemeenschap.	In	een	leergemeenschap	werken	docenten,	studenten	en	experts	uit	het	
bedrijfsleven	samen	aan	het	oplossen	van	complexe	problemen	in	de	maatschappij.	 

Doel:  

Het	opstellen	van	een	verbintenis	voor	een	project	waarin	meerdere	deelnemers	samenwerken	vanuit	hun	
eigen	passie	en	talenten	en	in	co-creatie	met	elkaar.	

Leerresultaten:  

Deelnemers	leren	hoe	ze	een	verbintenis	voor	een	project	kunnen	opstellen	waarin	meerdere	deelnemers	
samenwerken	vanuit	hun	eigen	passie	en	talenten	en	in	co-creatie	met	elkaar.	

Benodigde materialen:  

Verbintenisformulier,	pennen	

Stappenplan: 

1. Formeer	een	groep	met	een	gezamenlijk	doel.	Dit	kan	bijvoorbeeld	het	ondernemersgroepje	uit	de	
opdracht	‘Dorp	van	Dozen’	zijn.	Of	het	starten	van	een	leergemeenschap	op	je	school.	Of	de	groep	
waarmee	je	een	pro�ielwerkstuk	wil	gaan	uitwerken.	

2. Vul	het	formulier	‘Mijn	bijdrage	en	verlangen’	in.	

3. Bespreek	in	je	groep	de	uitkomsten	van	het	invullen	van	het	formulier.	Iedere	deelnemer	in	de	
groep	krijgt	vijf	minuten	om	zijn	of	haar	formulier	toe	te	lichten.	Na	de	vijf	minuten	krijgen	de	
overige	deelnemers	twee	minuten	de	tijd	om	te	‘spiegelen’	wat	de	deelnemer	heeft	ingebracht	in	
de	groep.	Spiegelen	betekent	dat	zonder	oordeel	of	mening	herhaald	wordt	wat	de	deelnemer	
heeft	gezegd.		

4. Na	a�loop	stellen	de	deelnemers	van	het	groepje	een	voorstel	samen	op,	waarin	de	rollen	en	taken	
worden	beschreven	van	de	deelnemers,	die	een	bijdrage	kunnen	leveren	om	het	doel	van	het	
project	te	kunnen	gaan	halen.		

Evaluatie:	
	Vraag	de	jongeren	wat	ze	ontdekt	hebben	over	hun	interesses,	het	afstemmen	met	anderen	en	hoe	je	
samen	zaken	kunt	opbouwen.		Wat	was	het	belangrijkst	in	wat	er	in	deze	activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	
ze	gemist?	
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Formulier: Mijn bijdrage en verlangen 

 

a. Je passie?	
Wat	is	je	passie?	Wat	zijn	jouw	diepste	verlangens	/	dromen?	Waarin	wil	je	vrij	zijn?	Waar	wil	je	
samenwerken?	En	waarin	wil	je	gelijk	behandeld	worden?	Hoe	wil	je	dat	mensen	met	je	omgaan?	

	

	

	
b. Wat wil je doen?	
Wat	wil	je	doen	en	ervaren;	welke	projecten?	Hoe	verhoudt	zich	dat	tot	de	
natuur	en	de	aarde?	Wat	is	je	ambitie?	

	

	

	

c. Welke talenten heb je?	
Welke	ervaringen	en	inzichten	breng	je	mee	waarover	je	eigenaarschap	
neemt?	Wat	zijn	daarvan	de	consequenties	voor	jezelf?	Welke	
ervaringen	en	inzichten	wil	je	opdoen	in	het	project	waarmee	je	je	verbindt?	
Wanneer	is	werken	binnen	het	project	voor	jou	zinvol?	

	

	

	
d. Welke plek in de organisatie past jou?	
Op	welke	plek	in	de	organisatie	wil	je	werken	en	welke	rol	neem	je	op	je?	Welk	
project	wil	je	initiëren?	Welke	afspraken	wil	je	daarover	maken?	Met	wie	wil	je	
samenwerken	in	een	kring?	(Waarin	wil	je	gezien/erkend	worden?	

	

	

	
e. Tijdsbesteding?	
Welke	tijdsbesteding	koppel	je	aan	je	werkzaamheden	–	wil	je	structureel	
helpen	of	ad	hoc?	

	

	

	
f. Beloning?	
Wat	is	jouw	inbreng	als	persoon?	Wat	zijn	jouw	capaciteiten	en	behoeften?	
Wat	heb	je	te	geven	en	wat	heb	je	nodig?	Waarin	wil	je	je	veilig	voelen?	Je	
geeft	jouw	energie	en	ontvangt	energie	–	is	het	ontvangen	door	betaling	in	
natura,	in	waarden	of	in	geld.	Hoeveel,	wanneer	e.d.?	 	
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2.5.3		⥀  B����������	

Inleiding:  

Als	subsidieaanvragers	kunnen	jeugdleiders	fondsen	verkrijgen	voor	projecten	die	anders	misschien	niet	
worden	ge�inancierd,	bijvoorbeeld	voor	door	jongeren	geleide	grassroot	activisme	gericht	op	systeem	en	
beleidsverandering.	Zo’n	jongerenproject	omvat	het	trainen	en	voorbereiden	van	jongeren	om	beleid	te	
creëren,	aan	te	passen	of	af	te	dwingen.	Het	biedt	jongeren	kansen	om	inspanningen	te	doen	om	
jeugdperspectieven	en	-ervaringen	in	te	brengen	in	de	beleidsarena,	om	beleid	te	maken	dat	beter	inspeelt	
op	de	behoeften	van	jongeren	en	resultaten	voor	jongeren	behaalt.		

De	ervaring	van	een	uitvoerende	bestuurder	bij	een	openbare	stichting	op	gemeenschapsinitiatief	is	een	
illustratief	voorbeeld.	Deze	uitvoerende	bestuurder	werd	aangenomen	als	programmamedewerker	via	het	
subsidieprogramma	en	werd	vóór	zijn	dertigste	uitvoerend	bestuurder.	Als	directeur	huurde	hij	andere	
jongeren	en	jongvolwassenen	in	bij	de	stichting	en	zag	"subtiele	culturele	verschuivingen"	in	de	
organisatie	optreden	als	gevolg	van	hun	sterke	aanwezigheid.	De	groei	van	het	aantal	jongere	
personeelsleden	leidde	tot	grotere	aantallen	van	jongere	bestuursleden,	zelfs	zo	dat	de	stichting	
opzettelijk	naar	oudere	vertegenwoordiging	moest	zoeken	om	de	juiste	balans	te	creëren	tussen	jongere	
en	oudere	vrijwilligers.	Volwassenen	moeten	vaak	hun	aannames,	gedrag	en	taal	veranderen	om	ook	
bijdragen	vanuit	de	jeugd	tijdens	vergaderingen	binnen	te	krijgen.	

Doel:  

Leren	over	belangenbehartiging	-	de	betekenis,	nuances,	planning	van	geschikte	strategieën	en	methoden.	
Jeugdparticipatie	in	stichtingsbesluitvorming		voor	subsidies	en	andere	�inanciering.	

Leerresultaten:  

Begrijpen	waarom	we	beleidsadvocatuur	nodig	hebben,	hoe	je	dat	aanpakt,	hoe	campagnes	worden	
ontworpen	en	hoe	ze	werken.	

Benodigde materialen:  

�lip-over.		
Een	reeks	vragen:		
Heeft	de	plaatselijke	gemeenteraad	groene	initiatieven	of	beleid	aangenomen?	(Zoals	wervingsstrategieën	
voor	groene	industrieën,	ontwikkeling	van	groene	bedrijven,	lokale	voedselinitiatieven,	initiatieven	voor	
groen	bouwen,	initiatieven	voor	groene	retro�itting,	gemeenschappelijke	tuinen,	land	trusts	...)	

Heeft	de	stad	of	gemeenschap	een	toezegging	gedaan	om	het	energieverbruik	te	verminderen	en/of	het	
gebruik	van	hernieuwbare	energiebronnen	te	vergroten?	Zijn	er	lokale	non-pro�itorganisaties	of	
maatschappelijke	organisaties	betrokken	bij	het	creëren	van	een	lokale	groene	economie?	Is	er	een	
afdeling	'Duurzaamheid'	binnen	de	lokale	overheid?	

Stappen:  

1. Deel	de	groep	op	in:	
● Beheerders:	personen	die	als	volledig	stemgerechtigde	leden	zitting	hebben,	of	die	een	aantal	

maar	niet	alle	rechten	hebben	van	een	volledig	stemgerechtigd	lid.	
● Leden	van	het	Subsidie	Advies	Committee:	mensen	die	naast	volwassenen	werken	om	voorstellen	

voor	een	stichting	te	herzien	en	besluiten	en/of	aanbevelingen	aan	beheerders	te	doen.	
● Deelnemers	voor	het	stellen	van	stichtingsprioriteiten	en	-gidsen:	mensen	die	met	andere	

stichtingsleiders	samenwerken	om	gemeenschapsproblemen	en	-trends	te	identi�iceren,	
organisatieplannen	en	-strategieën	te	ontwikkelen	en	vorm	te	geven	aan	de	de	richting	en	
subsidie	prioriteiten	van	de	stichting.		
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● Medewerkers	of	stagiairs:	mensen	die	worden	ingehuurd	of	handelen	op	vrijwillige	basis	ter	
ondersteuning	van	de	dagelijkse	bedrijfsvoering	van	de	organisatie,	inclusief	administratie,	
prospect	onderzoek,	subsidiebeheer.	

● 	Fondsenwervers:	mensen	die	contacten	met	potentiële	donoren	onderhouden,	subsidies	zoeken	
of	evenementen	organiseren	om	inkomsten	te	genereren	voor	de	stichting.	

2.	Ga	naar		http://www.kickstarter.com/help/school/de�ining_your_project		om	je	te	laten	inspireren.	

3.	Bepaal	agendapunten		die	worden	ingebracht	tijdens	de	beleidsvergadering.	

4.	Ken	een	facilitator	toe	en	vraag	hen	om	de	bovenstaande	beschrijvingen	te	gebruiken	om	een	lijst	met	
voorbeelden	te	genereren	van	wanneer	en	hoe	zij	hun	titels	zouden	gebruiken	om	beleid	te	maken.	

Opdracht 

De	groepsleden	zijn	de	CITY	POLICY.	Ze	houden	samen	een	beleidsvergadering.	De	facilitator	leidt	de	
vergadering.	De	aanwezigen	moeten	de	aanwezigheid	van	beleid	beoordelen	dat	bijdraagt	aan	het	creëren	
van	een	lokale,	groene	economie.	Ze	gebruiken	daarvoor	de	bovenstaande	vragen	en	voegen	hun	eigen	
zorgen	en	oplossingen	toe.	

Evaluatie: 

Nabespreken	van	deze	activiteit	kan	het	beste	worden	gedaan	met	de	hele	groep	om	de	diverse	ervaringen	
te	kunnen	ervaren	en	delen.	
		
Jongeren: 	Vraag	de	jongeren	wat	ze	ontdekt	hebben	over	hun	interesses,	het	afstemmen	met	anderen	en	
hoe	je	samen	zaken	kunt	opbouwen.	Hoe	verhoud	zich	dit	tot	hun	relatie	met	de	rest	van	de	gemeenschap?	
Met	de	rest	van	de	wereld?	Wat	was	het	belangrijkst	in	wat	er	in	deze	activiteit	gebeurde?	Wat	hebben	ze	
gemist.	
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http://www.55plustoolbox.nl/toolbox_bestanden/1.5T_Checklist%20Haalbaarheidsonderzoek_V1.pdf	

https://geschiedenisvanzuidholland.nl/zelf-onderzoek-doen-een-stappenplan?gclid=CjwKCAiAyrXiBRAjE
iwATI95meTKIb3JjPUaD5w0H7KtkkLW4Yt8xZFdQ8QEWhNJg0fIHSD36-j3axoC0A4QAvD_BwE	

https://www.sprout.nl/artikel/startups/5-pitch-decks-die-uiteindelijk-groeigeld-opleverden	

https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck	

https://www.aldoleopold.org/about/the-land-ethic/	

https://www.trouw.nl/home/op-verwoeste-grond-bouwde-aldo-leopold-zijn-natuurethiek~a792b2a9/	

https://www.leopold.iastate.edu/about/leopold	

http://www.rightsofmotherearth.com/nederlands	

https://earthcharter.nl/documentatie/#.XExVD89Kiw4	

https://marcterhorst.nl/kinderboeken/kinderboek-over-de-aarde-he-aardbewoner/	

http://www.hetpotentieel.org/lezersbrief-ferdy-karto-paradigmas-verlangen/	

http://www.envirosecurity.org/	

https://stopecocide.nl/over-ons/	

https://www.debeterewereld.nl/groene-helden/rechten-voor-moeder-aarde/	

https://books.google.nl/books?id=vnvRu5mObawC&pg=PA233&lpg=PA233&dq=gedistribueerde+netwer
k+strategie&source=bl&ots=0i6kYo_Ryu&sig=ACfU3U3QOs_mYM4xQFi-6hAjh0ntbX9XIA&hl=nl&sa=X&ve
d=2ahUKEwj6wsr73I3gAhURYlAKHeRnBOU4PBDoATAJegQIARAB#v=onepage&q=gedistribueerde%20n
etwerk%20strategie&f=false	

K������������	

● Juridische	en	�inanciële	kwesties	

● Juridische	ondernemingsstructuren	kiezen	

● Soorten	kapitaal	en	bronnen	van	�inanciën	

● Haalbaarheidsstudies	en	bedrijfsplannen	voorbereiden	

● Economische	rechtvaardigheid	

● Rechten	van	de	aarde	

R��������	������������	  
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3 P����� (E���������) 
	

3	I����������	�����������	��������	

Of	het	nu	bouwen	is	aan	je	eigen	nul-op-de	meter	woning	is	of	om	samen	met	een	groep	mensen,	in	de	
vorm	van	een	CPO	(Collectief	Particulier	Opdrachtgeverschap),	een	duurzame	woonwijk	te	willen	bouwen;	
je	ontwerpt	niet	alleen	de	gebouwen,	maar	ook	alle	systemen	er	om	heen.	Zoals	energie,	voedselproductie	
en	infrastructuur.	Het	is	verstandig	om	ook	na	te	denken	over	de	sociale	aspecten	van	de	woning	en	de	
omgeving	eromheen	en	het	vraagt	tevens	om	nieuwe	economische	structuren,	passend	bij	een	geheel	
nieuw	paradigma	in	levensstijlen.		

N���������	��	��������	������	���	�����������	����������	

Het	bouwen	van	natuurlijke	en/of	duurzame	huizen	is	de	droom	geworden	van	zovelen	-	het	is	bijna	alsof	
deze	bouwers	hun	eigen	persoonlijkheid	opnieuw	vormgeven	bij	het	ontwerpen	van	hun	droomhuis.	Zoals	
het	bouwen	aan	een	Tiny	huis,	een	hobbit	huis,	een	aardehuis	of	een	strobalen	huis.	Veel	van	deze	bouwers	
hebben	het	gepresteerd	om	met	weinig	middelen	mooie	huizen	te	bouwen	door	gebruik	te	maken	van	
natuurlijke,	lokaal	beschikbare	materialen.	Omdat	er	inmiddels	wereldwijd	veel	natuurlijke	huizen	zijn	
gebouwd,	is	er	ook	veel	kennis	en	ervaring	beschikbaar	over	het	bouwen	van	deze	huizen.	Natuurlijke	
isolatie	en	koeling	zijn	belangrijk	om	energie	te	besparen.	Het	opknappen	en	verduurzamen	van	de	
bestaande	huizen	is	een	grote	inspanning,	echter	is	vaak	ook	een	duurzame	optie.	Er	is	veel	mogelijk	bij	
het	ontwerpen	en	bouwen	van	een	natuurlijke	en/of	duurzame	woning;	de	beperking	ligt	vaak	in	het	
beschikbare	budget	en	de	voorschriften	in	het	bouwbesluit.	

L�����	�������-	��	������̈��������������	

In	plaats	van	voedsel	wat	via	vliegtuigen	en	zeeschepen	naar	Nederland	is	vervoerd,	willen	steeds	meer	
mensen	vers,	lokaal	voedsel.	Naast	dat	vers	en	lokaal	voedsel	door	veel	mensen	als	lekkerder	en	
voedzamer	wordt	ervaren,	is	het	ook	duurzaam	omdat	het	vervoer	geen	extra	druk	op	het	milieu	heeft	
gegeven.	Er	worden	de	laatste	jaren	steeds	meer	landbouwsystemen	ontworpen	met	een	lager	
energieverbruik	dan	reguliere	systemen.	Zoals	bijvoorbeeld	voedselbossen.	Het	is	belangrijk	dat	deze	
ontwerpen	gaan	passen	binnen	bestaande	ontwerpen;	zowel	in	de	privé	sfeer	als	ook	in	steden	en	dorpen.	
Zo	zie	je	steeds	vaker	voedselbossen	verschijnen	in	steden.	Nutriënten	zijn	belangrijk	om	te	recyclen	
volgens	de	cradle-to-cradle	uitgangspunten	(biologisch	of	technisch),	omdat	sommige	ervan	schaars	
worden.	

I�������������	

Water	wordt	een	zeldzame	en	een	steeds	belangrijkere	voorwaarde	voor	het	leven.	Het	is	belangrijk	om	
bewust	met	drinkwater	om	te	gaan	en	te	voorkomen	dat	het	drinkwater	vervuilt	of	verdwijnt.	Het	is	
belangrijk	bij	het	ontwerpen	en	aanleggen	van	wegen	en	de	inrichting	van	een	gebied	dat	alles	CO2	
neutraal	wordt.	Steden	over	de	hele	wereld	nemen	het	voortouw	om	CO2-neutraal	te	worden,	omdat	
overheden	het	niet	eens	kunnen	worden	over	relevante	maatregelen.	IJsland	was	de	eerste	en	toen	
verklaarde	Denemarken	het	doel	om	voor	2050	100%	volledig	gebruik	te	maken	van	hernieuwbare	
energie.	Fietsen	wordt	een	geın̈tegreerd	onderdeel	van	het	transport.		

H��������	��	������,	�����������	������	

Nieuwbouwwijken,	transitieprojecten	en	hele	steden	moeten	CO2-neutraal	worden	om	de	planeet	lee�baar	
te	houden.	Kopenhagen	concurreert	met	andere	hoofdsteden	om	de	nummer	één	te	worden	in	deze	sector	
(�ietsen	voor	transport,	verwarming	en	elektriciteit	door	hernieuwbare	energie,	olie	en	steenkool	
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achterwege	laten,	schoon	grondwater,	schoner	dan	water	in	�lessen).	Voedsel	maakt	echter	nog	geen	deel	
uit	van	de	concurrentie.	

E���������	�������	/	P�����������	�������	

Ecologische	zorgen	zijn	van	fundamenteel	belang	voor	het	ontwerp	en	de	ontwikkeling	van	ecologische	en	
duurzame	gemeenschappen.	Ecologisch	en	Permacultuur	wordt	hier	gebruikt	als	synoniem.	Een	
ecologisch	gebiedsontwerp	is	geın̈tegreerd	in	het	landschap	op	een	manier	die	zowel	de	mens	als	zijn	
omringende	omgeving	ten	goede	komt.	De	strategie	hier	is	er	een	van	werken	met	de	natuur	in	plaats	van	
tegen	de	natuur.	Het	uiteindelijke	doel	van	duurzaam	gebiedsontwikkeling	is	het	creëren	van	zelfredzame,	
zel�handhavende,	zichzelf	regenererende	'levende	systemen'	die	een	eigen	leven	kunnen	leiden	met	een	
neutrale	koolstofvoetafdruk.	Permacultuur	is	hier	uitgebreid,	om	niet	alleen	een	enkel	huis	te	betreffen	
(zoals	het	werd	ontwikkeld)	maar	de	hele	ecologische	opstelling	in	zones	en	sectoren	van	een	dorp	of	
gebied.	

I��������	�������	�������	

We	eindigen	deze	dimensie	met	integraal	systeem	ontwerpen;	ontwerpen	vanuit	de	visie	dat	de	wereld	
een	heel	en	steeds	veranderd	systeem	is.	Hoe	we	duurzaam	willen	leven	en	onze	ecologische	voetstap	
kunnen	verminderen	op	een	leuke	en	prettige	manier.	Het	is	een	integratie	van	ecologische,	economische,	
sociale	en	culturele	aspecten	vanuit	deze	vier	dimensies.	

D�	���	���	��	���������	

Een	effectieve	ecologische	gebiedsontwerper	zal	zeer	bekwaam	worden	in	het	observeren	-	de	tijd	nemen	
om	een			scherpe	analyse	en	een	‘gevoel’	te	krijgen	van	het	te	ontwikkelen	en	te	ontwerpen	gebied.	Het	
neemt	veel	tijd	in	beslag	om	een	gebied	helemaal	te	leren	kennen.	In	hoe	de	wind	waait,	waar	de	zon	op	
komt,	waar	welke	planten	en	bomen	willen	groeien	en	waar	niet,	en	zo	nog	veel	meer.	
Standaardontwikkelaars	haasten	zich	over	het	algemeen	van	project	naar	een	project	om	winst	te	
maximaliseren	en	geven	weinig	aandacht	aan	de	langetermijngevolgen	van	hun	acties.	Consequenties	op	
de	lange	termijn	worden	door	ecologische	gebiedsontwerpers	zeer	zorgvuldig	overwogen	bij	het	bouwen	
van	toekomstgerichte	duurzame	huizen	en	leefgebieden.	Daar	de	bewoners	nog	vaak	generaties	lang	op	
dezelfde	plek	zullen	blijven	wonen	is	de	rol	van	de	ontwerper	daarom	om	de	groep	van	bewoners	de	
verschillende	keuzes	te	presenteren,	zodat	de	bewoners	zelf	de	uiteindelijke	beslissing	nemen.	

W�����	��������	����	��������	������	���	�������������������?	

“We are the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation that can do 
something about it.” 	(	Bron:	Jay	Inslee	)	

Om een ecologische ramp op aarde voorkomen 

Ecologie	is	de	spirituele,	fysieke	en	praktische	relatie	die	we	hebben	met	de	aarde.	En	dat	verdient	al	onze	
aandacht!	Het	gaat	niet	zo	goed	met	onze	planeet	aarde.	Dagelijks	kunnen	we	daarvan	de	gevolgen	merken.	
We	hebben	nu	nog	de	kans	om	samen	de	aarde	lee�baar	te	houden,	te	zorgen	voor	een	�ijne	plek	om	te	
wonen	en	te	leven	voor	iedereen	en	wat	te	doen	om	grote	klimaatveranderingen	te	voorkomen.	Maar	
waarom	zouden	we	dat	eigenlijk	doen?	

Om	gezond	te	kunnen	blijven	hebben	we	gezond	voedsel,	schoon	drinkwater,	zuivere	lucht,	een	gezond	
binnenklimaat	in	onze	woon-	en	werk	omgeving	en	natuur	nodig.	Het	klinkt	heel	logisch	en	ook	simpel.	
Om	de	lucht	zuiver,	het	drinkwater	schoon	en	het	voedsel	gezond	te	houden	is	echter	minder	eenvoudig	
dan	het	klinkt.	En	het	kost	organisaties	en	overheden	dan	ook	steeds	meer	moeite!		

Dat	daarnaast	het	klimaat	verandert	is	voor	steeds	meer	mensen	duidelijk.	Het	is	geen	
toekomstvoorspelling	waar	je	wel	of	niet	in	kan	geloven.	Het	is	ook	in	Nederland	tastbaar	en	meetbaar.	Zo	
hebben	we	te	maken	met	meer	hittegolven.	Met	onder	andere	het	gevolg	dat	meer	mensen	sterven	door	
hitte	en	boerenbedrijven	worstelen	met	uitdroging	en	verzilting	van	de	aarde.	En	steeds	vaker	
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voorkomende	intense	regenbuien,	waarbij	veel	neerslag	valt	in	zeer	korte	tijd,	zorgen	tevens	voor	veel	
overlast.	(	Bron: 

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180905STO11945/de-gevolgen-van-klimaatverandering-i

n-europa-infografiek )	

Met	een	steeds	grotere	regelmaat	vinden	grote	natuurrampen	plaats	over	de	hele	wereld.	Hierdoor	
worden	steden	en	dorpen	in	korte	tijd	geruın̈eerd	en	grote	groepen	mensen	raken	zo	van	de	een	op	de	
andere	dag	dakloos.	Deze	steeds	vaker	voorkomende	natuurrampen,	zoals	hitte,	droogte,	stormen	en	
aardbevingen,	worden	door	wetenschappers	onder	andere	verklaard	door	de	opwarming	van	de	aarde	en	
de	daarbij	horende	klimaatveranderingen.		

De	sterke	opwarming	van	de	aarde	wordt	door	veel	wetenschappers	met	name	toegeschreven	aan	de	
sterke	bevolkingsgroei	en	de	toegenomen	industrialisering	van	de	afgelopen	300	jaar	en	de	grote	impact	
en	effecten	daarvan	op	de	aarde.	De	effecten	van	grote	ecologische	rampen	raakt	iedereen.	Kun	je	nu	nog	je	
ogen	sluiten	voor	het	leed	wat	elders	in	de	wereld	gebeurt;	de	vraag	is	hoe	ver	het	dan	moet	gaan	voor	je	
zelf	in	actie	wil	komen	om	jouw	steentje	bij	te	dragen	voor	de	planeet	aarde.	We	leven	tenslotte	samen	op	
dezelfde	planeet.	En	wat	elders	gebeurt,	heeft	hoe	je	het	went	of	keert	ook	invloed	op	jouw	leven.	

De	planeet	aarde	heeft	wel	meer	periodes	gekend	van	grote	klimaatveranderingen	op	aarde.	Met	grote	
verschuivingen	in	het	klimaat	en	ecologische	rampen	als	gevolg.	Wetenschappers	hebben	vastgesteld	dat	
de	planeet	aarde	in	het	verleden	zichzelf	heeft	kunnen	herstellen	na	een	periode	van	grote	
klimaatveranderingen.	Dat	zal	in	de	toekomst	hoogstwaarschijnlijk	ook	wel	zo	zijn.		Een meer 
wezenlijkere vraag is of wij als mensen opgewassen zijn tegen zulke immense veranderingen op 
aarde?  Zal	de	mensheid	zelf	dit	goed	kunnen	overleven?	Eigenlijk	wordt	niet	de	aarde,	maar	de	mensheid	
zelf	bedreigt.		

H��	������	��	���	�����������	����	���������?	

Werken met de natuur in plaats van tegen 

"Ecologische	zorgen	zijn	van	fundamenteel	belang	en	geven	richting	aan	duurzaam	toekomstbestendige	
ontwerpen	voor	gebiedsontwikkeling.	Ontwerpers	van	deze	tijd	zullen	er	alles	aan	mogen	doen	om	te	
zorgen	dat	levensondersteunende	natuurlijke	functies	niet	alleen	behouden	blijven,	maar	ook	worden	
verbeterd	waar	mogelijk.		Belangrijk	hierbij	is	dat	er	gewerkt	wordt	met	de	natuur	in	plaats	van	tegen	de	
natuur.	Het	uiteindelijke	doel	van	een		duurzaam	gebiedsontwerp	is		het creëren van zelfredzame, 
zelfhandhavende, zichzelf regenererende 'levende systemen' die een eigen leven kunnen gaan 
leiden. " 

W��	������	��	����	��	���	�����������	����	��	���������?	

We	kunnen	veel	doen	om	de	aarde,	en	daarmee	ons	zelf,	beter	te	beschermen.	Volgens	onderzoeksbureau	
TNS	hebben	deze	gemeenschappelijke	mondiale	problemen	dringende	aandacht	nodig:	

1. Toenemende	niveaus	van	zware	metalen	in	de	bodem,	fosfaten	in	meren,	zwavelzuur	in	bossen	en	
koolstofdioxide	in	de	atmosfeer	

2. Toenemende	niveaus	van	door	de	mens	gemaakte	niet-biologisch	a�breekbare	stoffen	in	de	natuur	
die	daar	normaal	niet	aanwezig	zijn	zoals	chloor�luorkoolwaterstoffen	(CFK's),	
polychloorbifenolen	(PCB's)	en	veel	pesticiden.	

3. Het	op	grote	schaal	kappen	van	bossen,	groei	van	woestijnen,	verlies	van	de	bovenste	bodemlaag	
en	voedingsstoffen,	aanleg	van	wegen	en	gebouwen	op	vruchtbare	grond,	overbevissing	van	zeeën	
en	meren	en	massatoerisme	in	ongerepte	natuurgebieden.	

4. Hongersnood	en	gebrek	aan	veilig	drinkwater	in	grote	delen	van	de	wereld	als	gevolg	van	de	
ongelijke	verdeling	van	hulpbronnen	binnen	de	mensheid.	

Duurzame oplossingen  hiervoor kunnen worden gevonden door onder andere: 

195	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 196/352

	

● Lokale biologische voedselproductie 

● Permacultuur 

● Ecologische bouw- en verbruiksartikelen 

● Hernieuwbare energiesystemen 

● De regeneratieve capaciteit van lokale watervoorzieningen 

Ook	op	kleine	schaal,	in	je	eigen	leven,	kun	je	daar	aan	werken.	Door	keuzes	te	maken	die	een	gunstig	
effect	kunnen	hebben	op	de	aarde.	Zoals	vaker	�ietsen,	minder	vlees	eten	en	bijenplanten	in	je	tuin	planten.		

We	kunnen	door	de	juiste	keuzes	te	maken	en	ons	gedrag	aan	te	passen,	veel	betekenen	voor	de	planeet	
aarde.	En	daarmee	een	ecologische	ramp	helpen	te	voorkomen	

“Whole systems operate through mutual give and take, in reciprocal relationships. Whole systems learning 
involves our perceiving this fundamental mutuality in our own lives and organisations.”  Joanna Macy	

K������������	

● Natuurlijk	en	duurzaam	bouwen	

● Lokale	voedsel-	en	nutriëntenkringlopen	

● Infrastructuur	

● Herbouwen	na	rampen	

● Ecologisch	ontwerp	

● Permacultuur	

● Whole	system	Design	

● De	rol	van	ontwerper	

L���������	

● geın̈tegreerde	systemen	ontwerpen:	vanuit	de	vier	dimensies	wereldbeeld,	sociaal,	ecologisch	en	
economisch	

● ontwerpen	en/of	deelnemen	aan	een	lokaal	voedselproductiesysteem	of	CSA	

● ontwerp	geın̈tegreerde	infrastructuren	van	water,	energie	en	mobiliteit	

● meten	en	ontwerpen	voor	koolstofneutrale	ecologische	voetafdrukken	

● ecologische	gebieden	ontwikkelen	en	de	natuur	herinrichten	en	herstellen,	in	steden	en	op	het	
platteland		 	
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3.1	L�����	�������	

I����������	

Dit thema gaat over biologische, biodynamische en ecologische land- en tuinbouw, de rol en betekenis 
van ongecultiveerde natuur, de zorg voor land en bossen en het verminderen of oplossen van een 
ecologisch probleem met inzet van levende organismen (bioremediatie). Permacultuur, als een 
filosofie, wordt geïntroduceerd. Een ontwerp maken met hulp van de permacultuur principes sluit 
goed aan bij de uitgangspunten voor ontwerpen vanuit de integrale systeembenadering. Praktische 
voorbeelden worden in dit thema uitgediept. Zoals het bewerken van land in droge gebieden en het 
samenstellen van een drijvend eiland van waterplanten waarmee de waterkwaliteit kan worden 
verbeterd.	

In	een	buitenomgeving	kan	coöperatief	leren	in	kleine	groepen	zeer	effectief	zijn.	Een	goed	voorbeeld	is	
het	groepsgewijs	bestuderen	van	de	bestuiving	van	bloemen	door	bijen.	Leden	van	de	groep	kunnen	
speci�ieke	taken	krijgen,	zoals	de	timing	van	het	verblijf	van	elk	insect,	een	snelle	schets	van	het	insect,	
schrijven	over	hoe	bijen	bewegen	en	de	uitkomst	van	bevindingen	van	de	groep	communiceren	met	de	rest	
van	de	klas	of	groep.	Op	deze	manier	ontwikkelen	jongeren	coöperatieve	leervaardigheden	(zoals	
luisteren,	uitleggen,	suggereren	en	groepsbeslissingen	nemen)	terwijl	ze	wetenschappelijke	concepten	
leren.		

Ook	biedt	het	werken	in	een	schooltuin	talloze	unieke	leermomenten.	Het	is	een	feest	als	jongeren	kunnen	
oogsten	wat	ze	zelf	hebben	gezaaid	of	uitgeplant.	De	oogsttijd	is	een	mooie	aanleiding	om	een	oogstfeest	te	
organiseren,	waarbij	ook	ouders	betrokken	kunnen	worden.		

W�����	

Om	te	zorgen		voor	vitale	ecosystemen	in	de	lokale	en	regionale	omgeving.	

H��	

● Door	lokaal	en	ecologische	voedsel	te	produceren,	verwerken	en	consumeren	kan	bij	worden	
gedragen	aan	de	regeneratie	van	vitale	ecosysteemfuncties	in	de	lokale	en	regionale	omgeving.	

V����������	������	

● Heeft	u	de	rol	van	lokaal	en	biologisch	voedsel	verwerkt	in	uw	jongerenproject?	
● 	Heeft	u	jongeren	een	beschrijving	laten	maken	voor	een	productieproces	van	een	voedingsmiddel	

wat	de	jongeren	dagelijks	nuttigen,	zoals	melk.	En	is	in	de	beschrijving	ook	de	verwerking	en	de	
opslag	geın̈tegreerd	als	onderdeel	van	het	productieproces?	

● Heeft	u	jongeren	laten	nadenken	over	de	impact	van	de	reguliere	land-	en	tuinbouw	op	het	milieu,	
en	heeft	u	de	impact	op	het	milieu	laten	vergelijken	met		de	impact	op	het	milieu	door	biologische,	
biodynamische	en	ecologische	land-	en	tuinbouw?	

● Heeft	u	in	uw	project	de	ethiek	van	de	permacultuur	principes	betrokken?	
● Heeft	u	jongeren	een	ontwerp	voor	een	terrein	of	een	gebied	laten	maken	met	hulp	van	de	

permacultuur	principes?	
● 	Heeft	u	de	permacultuur	principes		gebruikt	om	het	creatieve	proces	tijdens	groepsontwerp	

sessies	te	begeleiden?	
● 	In	hoeverre	zijn	de	ontwerpprincipes	voor	permacultuur	van	nut	geweest	om	ervoor	te	zorgen	

dat	jongeren	samen	een	regeneratief	systeem	kunnen	ontwerpen	en	hoe	hebben	de	
ontwerpprincipes	u	anders	laten	denken	en	jongeren	anders	laten	ontwerpen?	

● Is	het	nuttig	voor	het	project	van	jongeren	om	de	permacultuur	strategie	van	'zonering'	(zone	0	
tot	5)	te	gebruiken	bij	het	optimaliseren	van	een	terrein	en	het	terrein	te	verbinden	met	zijn	
bredere	omgeving?	

● Heeft	u	overwogen	technieken	die	passen	bij	de	ecologische	dimensie,	zoals		Keyline-ontwerp,	
biologische	landbouw,	agro-ecologie,	bostuinieren,	analoge	bosbouw,	holistische	
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managementtechnieken,	de	rol	van	fungi	(schimmels	en	paddestoelen)	,	koolstofsequestratie	en	
biochar	en	erosiecontrole,		aandacht	te	geven	en	te	verwerken?	

● Kan	uw	jongerenproject	of	het	project	van	jongeren	bijdragen	aan	de	regeneratie	van	vitale	
ecosysteemfuncties	in	de	lokale	en	regionale	omgeving?	

W��	

T����������	�����	

⥀  K��������	���	������������	(SDG	2,	6,	7,	11,	14,	15,	16,	17)	

Permacultuur	introduceert	principes	voor	het	bewust	ontwerpen	van	een	duurzame	toekomst,	gebaseerd	
op	samenwerking	met	de	natuur	en	zorg	voor	de	aarde	en	haar	volkeren.	Permacultuur	verzamelt	kennis	
en	vaardigheden	uit	vele	ecologische	disciplines	-	oud	en	nieuw	-	om	te	voorzien	in	onze	basisbehoeften	
aan	voedsel,	onderdak,	holistische	sociale	structuren	en	duurzame	economieën.	Het	doel	is	om	systemen	
te	creëren	die	ecologisch	verantwoord	en	economisch	levensvatbaar	zijn,	die	voorzien	in	hun	eigen	
behoeften,	niet	exploiteren	of	vervuilen,	en	daarom	op	de	lange	termijn	duurzaam	zijn.	Permacultuur	
gebruikt	de	inherente	eigenschappen	van	planten	en	dieren,	gecombineerd	met	de	natuurlijke	kenmerken	
van	landschappen	en	structuren,	om	levensondersteunende	systemen	te	ontwikkelen	voor	stad	en	
platteland,	met	behulp	van	het	kleinste	praktische	landoppervlak.	

Wanneer	niet	aan	de	behoeften	van	een	systeem	wordt	voldaan	vanuit	het	systeem,	betalen	we	de	prijs	
voor	energieverbruik	en	vervuiling.	Een	fundamentele	verandering	is	noodzakelijk.	Voor	een	goed	leven	
zijn	zon,	wind,	mensen,	gebouwen,	stenen,	zee,	vogels	en	planten	om	ons	heen	nodig.	Samenwerking	met	
al	deze	dingen	brengt	harmonie,	terwijl	tegenstand	en	weerstand	tegen	hen	chaos	schept.	

De belangrijkste kenmerken van Permacultuur kunnen als volgt worden samengevat: 

● Het	is	een	systeem	voor	het	creëren	van	duurzame	menselijke	nederzettingen	door	ontwerp	en	
ecologie	te	integreren.	

● Het	is	een	synthese	van	traditionele	kennis	en	moderne	wetenschap,	toepasbaar	op	zowel	
stedelijke	als	landelijke	situaties.	

● Het	neemt	natuurlijke	systemen	als	een	model	en	werkt	samen	met	de	natuur	om	duurzame	
omgevingen	te	ontwerpen,	die	voorzien	in	elementaire	menselijke	behoeften	en	de	daarbij	
ondersteunende	sociale	en	economische	infrastructuur.	

● Het	moedigt	ons	aan	om	een			bewust	onderdeel	te	worden	van	de	oplossingen	voor	de	vele	
problemen	waarmee	we	worden	geconfronteerd,	zowel	lokaal	als	wereldwijd.	
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⥀  P�����������	��������	(SDG	16)	

Planningstabel: 

Energie-efficiënte planning Hulpbronnen plannen Design 

Zoneplanning 

Hoogteplanning 

Sectorplanning 

  

Meervoudige functie 
Meervoudige elementen 
Energieherwinning 

Biologische hulpbronnen 

Relatie met locatie 
Microkoppeling 

Maximaliseer randen 

Nalatenschap 

Diversiteit 

Patroon 

  

	

Een	kernbegrip	is	zone-planning.	Het	ontwerp	wordt	uitgevoerd	op	basis	van	zones	die	uitstralen	vanuit	
het	huis	of	hoofdgebouw.		

⥀  P�����������	���������	(SDG	15)	

Principe 1 : observeer en handel ernaar 

Principe 2 : vang energie en sla ze op 

Principe 3 : zorg voor opbrengst 

Principe 4 : gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling 

Principe 5 : gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten 

Principe 6 : produceer geen afval, maak kringlopen 

Principe 7 : ontwerp van (natuurlijke) patronen naar detail 

Principe 8 : verenig eerder dan te scheiden 

Principe 9 : gebruik kleine en trage oplossingen 

Principe 10 : gebruik en waardeer diversiteit 

Principe 11 : gebruik randen en waardeer het marginale 

Principe 12 : antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van 

⥀   G�����	��	��������	����������������	�������	(SDG	2,	3,	SDG	12)	

● Een	gezond	en	duurzaam	voedselproductie	systeem	moet	het	volgende	omvatten:	
● Onderhouden	en	verbeteren	van	de	vruchtbaarheid	van	de	bodem	
● Behoud	van	de	gezondheid	van	het	lokale	ecosysteem	als	onderdeel	van	een	bio-regionale	

strategie	
● Zorg	voor	een	goed	gezond	en	gevarieerd	menu	(dieet)	voor	bewoners	
● Ondersteunen	van	de	werkende	beroepsbevolking	
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● Verbinden	van	bewoners	met	het	land	
● Samen	vieren	door	eten	
● Het	creëren	van	huidige	en	ook	toekomstige	voedselzekerheid	voor	de	gemeenschap	
● Training	voor	medewerkers	op	de	boerderij	en/of	tuinderij	

⥀  B����������	����-	��	��������	(SDG	2,	3,	SDG	12)	

In	de	afgelopen	vijftig	jaar	heeft	de	biologische	land-	en	tuinbouw	zich	ontwikkeld	tot	een	goed	
gecodi�iceerde	reeks	principes	en	praktijken.	De	Internationale	Federatie	van	Biologische	
Landbouw-bewegingen	(IFOAM)	drukt	de	doelstellingen	van	biologische	landbouw	op	deze	manier	uit:	

● Voedsel	van	hoge	voedingskwaliteit	in	voldoende	hoeveelheid	produceren.	
● 	Werken	met	natuurlijke	systemen	in	plaats	van	ze	te	willen	domineren.	
● Het	aanmoedigen	en	verbeteren	van	biologische	cycli	binnen	het	landbouwsysteem,	waarbij	

micro-organismen,	bodem�lora	en	-fauna,	planten	en	dieren	betrokken	zijn.	
● Vruchtbaarheid	van	bodems	voor	lange	termijn	behouden	en	deze	te	vergroten.	
● Voor	zover	mogelijk,	hernieuwbare	bronnen	gebruiken	in	lokaal	georganiseerde	

landbouwsystemen.	
● Zoveel	mogelijk	werken	binnen	een	gesloten	systeem	met	betrekking	tot	organische	stof	en	

voedingselementen.	
● Goede	leefomstandigheden	voor	de	dieren.	
● Alle	vormen	van	vervuiling	vermijden	die	kunnen	voortvloeien	uit	landbouwtechnieken.	
● De	genetische	diversiteit	van	het	landbouwsysteem	en	de	omgeving	behouden,	inclusief	de	

bescherming	van	planten-	en	dieren	habitats.	
● Om	landbouwproducenten	voldoende	rendement	en	voldoening	te	geven	over	hun	werk,	inclusief	

een	veilige	werkomgeving.	
● De	bredere	sociale	en	ecologische	impact	van	het	landbouwsysteem	in	ogenschouw	nemen.	

⥀  C��������	S��������	A����������	(CSA)	(SDG	12,	SDG	17)	

Het	concept	van	Community	Supported	Agriculture	(CSA)	is	dat	een	groep	mensen,	of	een	familie	van	een	
boer,	een	soort	van	coöperatieve	vereniging	vormen,	die	voedsel	op	een	duurzame	manier	verbouwt,	
waarbij	de	groep	een	zekere	verantwoordelijkheid	neemt	voor	het	organiseren	en	betalen	van	de	kosten	
van	de	voedselproductie.	Het	wordt	soms	abonnee	teelt	genoemd.	

⥀  L���������	��	��������	����������	(SDG	15)	

Typische	organische	en	duurzaamheidsstrategieën	omvatten:	

● Het	aanleggen	van	de	bodem	met	compost	en	Vermiculture	
● Werken	met	goede	buren/slechte	buren	planten	combinaties	
● Biologische	bestrijding	
● Biodiversiteit	van	gewassen	
● Gewasrotatie	
● Recycling	van	geoogst	regenwater	en	behandeld	afvalwater	
● Toevoegen	van	natuurlijke	bodemwijzigingen	zoals	mineraal	gesteentestof,	micronutriënten,	

zeewierextracten,	enz.	
● Beheer	van	vocht	in	het	land	door	drainage	en	vochtretentie	door	middel	van	slootjes,	indien	van	

toepassing	
● Gebruik	van	beschermde	gewas	technologie	voor	het	verlengen	van	seizoenen	(serres	en	kassen)	

⥀  D���	�������	(SDG	14	��	SDG	15)	

‘Deep	ecology’	is	een	recente	tak	van	ecologische	�iloso�ie	(ecosophy)	die	de	mensheid	als	een	integraal	
onderdeel	van	zijn	omgeving	beschouwt:	het	is	een	denken	dat	meer	waarde	hecht	aan	niet-menselijke	
soorten,	ecosystemen	en	processen	in	de	natuur	dan	reguliere	gangbare	milieubewegingen.	Deep	ecology	
heeft	geleid	tot	een	nieuw	systeem	van	milieu	ethiek.	Het	kernprincipe	is	de	bewering	dat,	net	als	de	

200	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 201/352

	

mensheid,	de	leefomgeving	als	geheel	hetzelfde	recht	heeft	op	leven	en	‘groeien	en	bloeien’.	Deep	ecology	
stelt		fundamentele	�iloso�ische	vragen	over	de	effecten	van	het	menselijk	leven	als	een	onderdeel	van	de	
ecosfeer	en	beoogt	het	louter	utilistische	milieubewustzijn	te	vermijden,	dat	volgens	haar	betrekking	heeft	
op	verankering	van	het	milieu	voor	menselijke	doeleinden.	

⥀  S��������	���	���	���������	������	(SDG	14	��	SDG	15)	

Alan	Watson	Featherstone.	oprichter	van	de	organisatie	treesforlife,		beschrijft	de	huidige	situatie	als	een	
'stervende	wereld'	en	somt	enkele	van	de	symptomen	op,	zoals:	

● Extinctie	snelheid,	de	snelheid	van	uitsterven,	voor	soorten	wordt	nu	geschat	op	maximaal	150	
per	dag.	

● Meer	dan	de	helft	van	het	areaal	bomen	is	in	de	laatste	10.000	jaar	verdwenen.	
● Jaarlijks	gaat	11	miljoen	hectare	bouwland	verloren	door	erosie,	verwoestijning,	vergiftiging,	

enzovoort	
● In	Costa	Rica,	Europa,	Australië	en	de	VS	hebben	kikker	populaties	enorme	dalingen	ondergaan	of	

zijn	volledig	verdwenen.	
● 18.000	meren	in	Zweden	zijn	stervende	of	dood	door	zure	regen.	
● 18.000	vierkante	kilometer	van	de	Golf	van	Mexico	is	een	'dode	zone'	zonder	vis,	venusschelpen	of	

garnalen,	vanwege	eutro�iëring	door	bemesting	en	mestafvoer	van	dieren	in	de	rivier	de	
Mississippi.	

● Het	mariene	ecosysteem	van	de	Zwarte	Zee	is	volledig	ingestort,	door	afvoer	van	afvalwater	en	
kunstmest,	over	visserij,	toxische	vervuiling	en	de	effecten	van	de	geın̈troduceerde	kwallen	
(Mnemiopsis	leidyi).	

⥀  C��������	�������������	����	����������	����������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Om	het	evenwicht	te	herstellen,	moeten	we	niet	alleen	menselijke	nederzettingen	anders	plannen	en	
bouwen,	maar	we	moeten	ook	onze	houding	ten	opzichte	van	de	planeet	en	alles	wat	die	bevat,	
veranderen.	Een	lijst	van	culturele	veranderingen	die	nodig	zijn	voor	planetaire	overleving	kan	zijn:	

● Een	hernieuwd	respect	voor	de	aarde,	al	haar	soorten	en	habitats,	erkenning	van	onze	spirituele	
verbinding	met	de	natuur.	(The	Great	Work	van	Thomas	Berry).	

● Erkenning	dat	wildernisgebieden	essentiële	habitats	voor	andere	soorten	zijn.	Daarom	moeten	we	
de	noodzaak	om	al	het	land	en	de	oceanen	van	de	planeet	te	gebruiken	en/of	te	beheren	naleven.	

● Een	toewijding	om	eenvoudiger	te	leven	en	minder	van	de	aarde	te	eisen,	terwijl	het	tegelijkertijd	
een	hoge	levenskwaliteit	omvat.	(Voluntary	Simplicity	van	Duane	Elgin).	

● Overheids-,	bedrijfs-	en	industriebeleid	verschuift	van	een	�iloso�ie	van	onbeperkte	economische	
groei	naar	een	duurzame	en	herstellende	toekomst.	(Zie	Limits	to	Growth	van	Donella	H.	
Meadows,	Dennis	L.	Meadows.)	

● De	gezondheid	van	de	bioregio	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	bewoners	en	gemeenschappen.	
Ecologisch	gezonde	lokale	culturen	zullen	wereldwijd	tot	een	grotere	culturele	diversiteit	leiden.	

● De	wereldveestapel	moet	substantieel	worden	verminderd	(door	verschuiving	naar	vegetarische	
of	minder-vlees	diëten)	om	ecosysteemherstel	mogelijk	te	maken	en	leefgebied	voor	dieren	in	het	
wild	te	bieden.	(The	Ecologist	Magazine,	oktober	2008).	

● Er	mag	aandacht	komen	om	bewust	te	worden	van	de	groei	van	de	menselijke	bevolking	van	de	
wereld	en	hoe	daar	mee	om	te	gaan.	

⥀   B��������	(SDG	14,	15	��	16)	

De bouwstenen van Biophilia zijn: 

● Probeer	de	natuur	waar	mogelijk	na	te	bootsen.	
● Werk	vanuit	sterke	gebieden,	waar	het	ecosysteem	het	dichtst	bij	zijn	natuurlijke	toestand	staat.	
● Besteed	bijzondere	aandacht	aan	'hoofd'-soorten,	d.w.z.	soorten	die	de	belangrijkste	componenten	

van	het	ecosysteem	zijn	en	waarvan	vele	andere	soorten	a�hankelijk	zijn.	
● Gebruik	pioniersoorten	en	natuurlijke	successie	om	het	herstelproces	te	vergemakkelijken.	
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● Maak	opnieuw	ecologische	niches	daar	waar	ze	verloren	zijn	gegaan.	Herstel	ecologische	
koppelingen	-	verbind	de	draden	opnieuw	in	het	web	van	het	leven.	

● Dominante	soorten	controleren	en	/	of	waar	nodig	verwijderen.	
● Verwijder	of	beperk	de	beperkende	factoren,	die	voorkomen	dat	herstel	op	natuurlijke	wijze	

plaatsvindt.	
● Laat	de	natuur	het	meeste	werk	doen.	
● Liefde	voor	de	planeet	voedt	de	levenskracht	en	de	geest	van	alle	wezens	en	is	een	belangrijke	

factor	om	de	aarde	te	helpen	genezen.	(Zie	A	Vision	van	Wendell	Berry).	

⥀  G���	�������:	B������������	���	�����	(SDG	6)	

Om	water	in	steden	gezond	te	houden,	vooral	als	ze	vervuilde	inputs	van	de	lokale	stad	hebben	als	riool-	
en	/	of	stormwater,	zullen	drijvende	ecologische	eilanden	in	vijvers	de	natuurlijke	regeneratieprocessen	in	
de	parken	van	de	stad	verbeteren.	Gunstige	bacteriën	in	het	ecologisch	eiland	vermenigvuldigen	zich	en	de	
grote	watermassa's	regenereren	zichzelf.	Er	kunnen	tevens	op	de	oevers	habitats	van	dieren	worden	
gemaakt	met	behulp	van	eenvoudige	lokale	materialen.	

⥀  L�������	��	�������	��	����������	�������	(SDG	11,	SDG	12	��	SDG	17)	

Binnen	een	stad	is	de	afstand	dat	voedsel	heeft	afgelegd	van	boer	tot	consument	meestal	hoger	dan	in	een	
landelijk	gebied,	omdat	het	meeste	voedsel	moet	worden	geım̈porteerd.	Het	is	echter	nog	steeds	mogelijk	
om	de	duurzame	landbouwbeweging	te	ondersteunen	en	uw	voedselvoetafdruk	in	de	stad	te	verlagen.	
Bijvoorbeeld	door:	

● J e	eigen	eten	te	laten	groeien	op	je	balkon,	dak	of	vensterbank.	
● Een	levende	groene	muur	in	huis	hebben	waar	planten	en	groenten	/	kruiden	verticaal	kunnen	

groeien.	
● Je	aan	te	sluiten	bij	een	stedelijke	gemeenschapstuin	of	volkstuinregeling.	
● Een	compostbak	in	uw	�lat	of	huis	te	hebben	om	uw	organisch	afval	te	composteren.	
● Je	te	abonneren	op	een	‘groente	en	fruit	abonnement	van	een	lokale	CSA,		waarin	u	elke	week	een	

levering	van	lokaal	geteeld	biologisch	voedsel	ontvangt.	Deze	zijn	beschikbaar	in	veel	steden	over	
de	hele	wereld.	

● Streekproducten	op	boerenmarkten	te	kopen.	In	de	meeste	steden	zijn	er	boerenmarkten	op	een	
wekelijkse	of	maandelijkse	basis	waardoor	het	mogelijk	is	om	boerderijen	en	tuinderijen	te	
ondersteunen	die	zich	in	de	buurt	van	de	stad	bevinden.	

● Biologisch	voedsel	te	kopen.	
● Je	consumptie	van	vlees	en	zuivelproducten	te	verlagen	of	door	geen	vlees	en/of	zuivel	meer	te	

eten,	zal	je	voetafdruk	drastisch	verminderen.	De	gemiddelde	vleeseter	geeft	bijvoorbeeld	1,5	ton	
meer	CO2	per	jaar	af	dan	een	veganist,	omdat	er	bijvoorbeeld	7	kg	voer	nodig	is	om	1	kg	rundvlees	
te	produceren.	Een	ander	interessant	aspect	om	te	overwegen	is	je	watervoetafdruk	verminderen.	

L���������	

De jongeren 

● Begrijpen	de	meerwaarde	van	permacultuur	in	het	ontwerpproces	voor	duurzaam	
gebiedsontwikkeling.	

● Verwerven	kennis	over	en	ontwikkelen	een	breed	begrip	van	de	biologische	voedselproductie.	
● Leren	manieren	om	ruige	wilde	natuur	of	natuur	met	een	hoge	biodiversiteit	te	ontwikkelen	en	te	

onderhouden.	
● Verkrijgen	een	grotere	waardering	voor	het	ecologisch	ontwerp	van	het	hele	systeem.	
● Worden	geın̈spireerd	en	goed	geın̈formeerd	over	de	opties	voor	ecologisch	herstel	in	hun	eigen	

gemeente	en	bioregio.	
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A�����������	

● ⥀    Voedsel	activisme	en	voedselrecht	
● ⥀   Jeugdtuin	
● ⥀   Bodemgesteldheid	
● ⥀   Vierkantemeterbak	
● ⥀   School	moestuin	

3.1.1		⥀  V������	���������	��	������������	

Inleiding: 

De	gemiddelde	maaltijd	reist	1500	km	van	de	boerderij	naar	de	supermarkt.	Voedselrecht	probeert	ervoor	
te	zorgen	dat	de	voordelen	en	risico's	van	waar,	wat	en	hoe	voedsel	wordt	geteeld,	geproduceerd,	
getransporteerd,	gedistribueerd,	verkregen	en	gegeten,	eerlijk	worden	gedeeld.	Voedselrecht	
vertegenwoordigt	een	transformatie	van	het	huidige	voedselsysteem,	inclusief	maar	nietalleenhet	
elimineren	van	ongelijkheden	en	ongelijkheden.	Door	te	streven	naar	verminderen	van	deze	
onrechtvaardigheden	in	het	hele	voedselsysteem,	is	de	Voedselrecht-beweging	verbonden	met	
gelijkgestemde	bewegingen	en	ondersteunt	deze,	bijvoorbeeld	op	het	gebied	van	milieu,	landgebruik,	
gezondheid,	immigratie,	arbeidsrechten,	economische	en	gemeenschapsontwikkeling,	culturele	integriteit	
en	sociale	rechtvaardigheid	en	eerlijkheid.	

Doel :	

Het	bewustzijn	rond	de	belangrijke	voedselproblemen	en	honger	te	vergroten.	

Leerresultaten :	

Een	eerlijke	en	rechtvaardige	manier	ontwerpen	waarop	voedsel	wordt	verbouwd,	gedistribueerd	en	
geconsumeerd	in	de	lokale	gemeenschap.	

Benodigde materialen: 

Flip	over	en	markers.	

Stappenplan :	

1. Vraag	een	van	de	participanten	om	de	notulist	van	deze	activiteit	te	zijn.	

● Schrijf	de	antwoorden	van	de	deelnemers	op	de	vraag:	"Wat	kunnen	mensen	doen	om	
beter	geın̈formeerd	te	zijn	over	wat	er	in	het	voedsel	zit	dat	ze	eten?"	

● Neem	een	stronk	broccoli	(of	een	andere	groente)	en	een	zak	chips	en	noteer	de	prijs	van	
beide.	Laat	deelnemers	de	broccoli	en	de	chips	zien	en	vraag:	welke	denk	je	dat	er	meer	
kost?	Welke	heeft	de	meeste	ingrediënten	en	is	het	meest	verwerkt?	Waarom	is	die	niet	
duurder?	Maak	een	connectie	met	het	concept	subsidies.	

● Mensen	krijgen	de	indruk	dat	voedsel	of	goedkoop	of	gezond	is.	Denk	je	dat	dit	waar	is,	of	
is	dit	een	valse	tweedeling?	

● Nodig	de	deelnemers	uit	om	een			dagmenu	te	maken	dat	zo	min	mogelijk	kost	en	volkoren	
granen,	fruit	en	groenten.	Facilitators	kunnen	subgroepen	maken	en	elke	verschillende	
voedselbron	(supermarkt,	boerenmarkt,	discountpunt,	enzovoort)	toewijzen	aan	
onderzoeks-	en	bedrijfskosten.	

● Onderzoek	zaadbanken	of	andere	organisaties	die	zaden	te	redden.	Ontdek	voor	elke	
organisatie	de	doelen	van	hun	inspanningen	om	zaden	te	redden,	met	wie	ze	werken	en	
hoe	ze	zaden	redden.	Maak	na	overleg	een	zadenbank	op	de	lokatie.	

● Waar	halen	de	meeste	mensen	in	de	gemeenschap	hun	voedsel	vandaan?	Wat	is	het	
dichtstbijzijnde?	
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● Worden	er	biologische	en	lokale	voedingsmiddelen	aangeboden	in	de	plaatselijke	
supermarkt?	

● Zijn	er	gemeenschapstuinen	en	boerenmarkten?	Hoe	zijn	ze	begonnen?	

● Zijn	er	CSA's	in	de	regio?	Hoe	lang	is	het	daar	al?	

2. Organiseer	een	mini-honger-banket	tijdens	snacktijd.	Laat	instructeurs	en	medewerkers	
symbolen	worden	van	wereldwijde	voedsel-	en	inkomensverdeling,	waarbij	het	grootste	deel	van	
de	bemanning	alleen	rijst	ontvangt	als	snack,	enkelen	rijst	en	noten	krijgen,	en	één	gelukkige	
persoon	die	een	luxe	sandwich	en	aardbeien	ontvangt.	Elke	groep	vertegenwoordigt	een	stukje	
van	de	wereld:	rijsteters	zijn	lage	inkomens,	rijst	en	noteneters	zijn	middelmatig	inkomen,	en	de	
sandwich	eter	is	een	hoog	inkomen.	Vraag	op	het	moment	dat	de	snacks	worden	uitgedeeld	en	de	
betekenis	van	de	verschillende	groepen	wordt	toegelicht,	de	deelnemer	om	zijn	ervaringen	en	
kennis	van	wereldwijde	en	lokale	honger	en	behoefte	te	delen.	Het	is	heel	krachtig	om	de	
achtergronden	en	geschiedenis	van	individuen	en	hun	families	te	horen,	van	wie	velen	grote	
worstelingen	hebben	doorstaan	die	honger	omvatten.	Door	dit	in	de	groep	te	delen,	wordt	het	
sterker,	omdat	ze	nu	elkaar	iets	meer	dan	vroeger	begrijpen.	

Evaluatie	

Jongeren:	Wat	ontdekten	ze	over	de	beschikbaarheid	van	voedsel?		Hoe	past	dit	in	de	maatschappij?	Hoe	
kan	dit	gebruikt	worden	in	de	rest	van	de	wereld?	Wat	was	het	belangrijkste	in	deze	activiteit	gebeurde?	
Welke	zaken	missen	ze	nog?	

Stel	vragen	zoals,	welk	voedsel	willen	we	hier	op	school	eten?	Hoe	organiseren	we	dat?	En	waarom	kiezen	
we	hier	voor?	Hoe	willen	jullie	dat	de	aula	(eetzaal)	er	uit	gaat	zien,	wie	gaat	er	voor	het	eten	zorgen,	wie	
gaat	de	voorbereiding	en	uitgifte	hier	op	school	doen?	Wat	is	de	link	tussen	wat	we	eten	en	wat	we	hier	
kunnen	laten	groeien?	Welke	andere	diensten	(	als	voedsel	produceren)	biedt	een	voedseltuin?	

Facilitators:	Wat	heeft	u	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zijn	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	gekomen?	Wat	zou	u	de	
volgende	keer	anders	doen?	

3.1.2		⥀ 	J��������	

Introductie 

Een	tuin	kan	het	brandpunt	zijn	van	vele	activiteiten	in	het	duurzaamheidskompas.	Facilitators	moeten	
niet	wachten,	maar	een	tuinactiviteitenplan	implementeren	vanaf	het	begin	van	de	training.	Het	is	aan	te	
raden	om	aan	een	tuin	te	werken	gedurende	de	gehele	periode	van	de	training,	elke	dag	een	tijdje	
doorbrengend	in	de	tuin.	Een	tuin	kan	een	buitenlokaal	zijn	voor	de	meeste	modules	in	alle	dimensies	van	
het	duurzaamheidskompas.	Het	moet	een	toonaangevend	onderdeel	zijn	van	de	site	waar	veel	van	de	
componenten	van	de	cursus	in	terug	te	vinden	zijn.	Het	is	dan	ook	belangrijk	dat	locaties	waar	het	
duurzaamheidskompas	wordt	onderwezen	ruimte	hebben	voor	het	cultiveren	van	van	een	tuin.	
Kompaslokaties	zijn	perfecte	plaatsen	om	een			gevoel	voor	de	seizoenen	te	creëren	en	een	plaats	voor	
inspiratie	te	zijn.	Een	tuin,	als	klaslokaal	voor	buiten,	kan	een	levende	context	bieden	om	te	leren	over	de	
wereld	waarin	we	leven.	Het	biedt	ons	een	eindeloze	verscheidenheid	aan	systemen	om	de	"de	taal	van	de	
natuur"	te	leren	door	principes	van	ecologie,	onderlinge	a�hankelijkheid,	vertrouwen,	diversiteit,	cycli,	
schalen,	grenzen,	energie,	bronnen,	successie	en	duurzaamheid.	Een	tuinsysteem	brengt	de	natuurlijke	
wereld	naar	de	vingertoppen	van	de	deelnemers.	

Doel: 

Dit	levende	laboratorium,	of	het	nu	gaat	om	een	plantenbak,	een	buitentuin	of	een	binnentuin	biedt	een	
rijke	context	voor	het	ontdekken	van	wetenschap,	voeding,	sociale	dynamiek,	economie,	spiritualiteit,	
leiderschap	en	management.	
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Leerresultaten :	

Deelnemers	leren	de	basisprincipes	van	voedselproductie	en	-distributie.	Ze	zullen	de	tuin	gebruiken	om	
sociale-	en	systeemdenk	vaardigheden	te	leren.	

Benodigde materialen: 

Flipover.	Buitenruimte	geschikt	voor	het	planten	van	voedselgewassen,	kruiden	en	bloemen.	Mest,	
compost,	mulch	en	water.	De	benodigde	tuingereedschappen.	

De essentiële onderdelen van een tuinleersysteem: 

● Buitenvergaderruimte	

● Bedden	of	plantperken	voor	elke	plantengroep	

● Algemeen	groeigebied	

● Speciaal	projectgebied	voor	experimenten	

● Composthoop	

● Gereedschapsschuur	of	opslagruimte	

● Wastafel	

● Broeikas	of	broeibak	

Stappenplan :	

1. Speel	het	spel	Lokale	Voedsel	Economie.		

DOELSTELLINGEN:	Spelers	moeten	winkelen	voor	items	die	nodig	zijn	voor	een	spaghetti-diner.	Daarbij	
moeten	ze	keuzes	maken	tussen:	

● Organische	versus	conventioneel	geproduceerde	groenten	

● Lokaal	geteelde	of	geım̈porteerde	producten	

● Ondersteuning	van	soms	duurdere	lokale	bedrijven	versus	goedkopere	ketens	

● Gemak	versus	kwaliteit.	

2. Na	het	voltooien	van	de	eerste	ronde	van	het	spel,	hebben	spelers	de	kans	om	de	ware	kosten	te	
bespreken	van	het	kiezen	voor	biologische	producten	(economisch,	gezondheid,	milieu),	de	
veranderingen	in	de	afgelopen	eeuw	van	voedselproductie	en	de	impact	van	het	ondersteunen	of	
niet	ondersteuning	van	de	lokale	economie.	

3. Na	dit	gesprek	krijgen	deelnemers	de	mogelijkheid	zelf	een	tuin	te	creëren	met	behulp	van	
permacultuurprincipes.	

4. Moedig	de	deelnemers	tijdens	de	bouw	sterk	aan	om	een	tuinjournaal	bij	te	houden,	aangepast	
aan	zijn	of	haar	mogelijkheden	om	waarnemingen	vast	te	leggen,	gegevens	te	verzamelen,	
analyses	van	zijn	of	haar	ervaring	te	maken,	en	verslagen	en	tekeningen	van	de	tuin	te	bewaren	
om	achtergrondinformatie	te	verzamelen	voor	het	ontwikkelen	van	een	thematuin	(zie	4	
hieronder)	en	hun	plannen	te	schrijven.	Bij	het	analyseren	van	tuindata	zullen	leerlingen	
wiskundige	vaardigheden	toepassen.	Bij	het	bestuderen	van	de	effecten	van	erosie	op	de	bodem	
zijn	er	kansen	om	sociale	studies	en	wetenschap	te	integreren.	De	taak	van	het	documenteren	van	
de	geschiedenis	van	dit	“buiten	het	klaslokaal”	project	kan	de	kansen	bieden	om	taalkunsten,	
fotogra�ie,	tekenen,	geschiedenis,	wetenschap	enz.	enz.		te	integreren.	

5. Laat	elke	groep	een	thema-tuin	kiezen	of	wijs	een	thema	toe	om	aan	te	werken.	Zoals:	

Historie Tuinen: 	Gebruik	de	tuin	om	geschiedenis	tot	leven	te	brengen.	Kies	een	gebied	en	tijd	en	
onderzoek	welke	tuinen	er	toen	in	die	tijd	werden	gekweekt.	
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Vlinder tuinen: 	Gebruik	uw	tuin	om	inheemse	planten	en	dieren	te	onderzoeken.	Onderzoek	welke	
vlinders	in	jouw	omgeving	leven	en	van	welke	planten	ze	a�hankelijk	zijn.	

Ecosysteem Tuinen:  Gebruik	je	tuin	als	een	voertuig	om	te	onderzoeken	hoe	je	gebied	eruitzag	voordat	
gebouwen	daar	werden	geplaatst.	Deelnemers	kunnen	de	geschiedenis	van	het	lokale	landschap	
onderzoeken	en	vervolgens	opnieuw	creëren	hoe	het	gebied	er	vroeger	uitzag.	Probeer	waar	
mogelijk	een	heidetuin,	een	bostuin	of	weidetuin	te	bouwen.	

Erfgoed tuinen: 	gebruik	uw	tuin	om	te	leren	hoe	belangrijk	het	is	om	de	biodiversiteit	te	behouden.	
Probeer	vergeten-groenten	te	verzamelen	en	te	kweken.	Kweek	zowel	wilde	als	binnenlandse	
variëteiten.	

Voedseltuinen: 	Gebruik	je	tuin	als	een	plek	om	deelnemers	te	helpen	meer	te	weten	te	komen	over	waar	
hun	voedsel	vandaan	komt.	Ze	kunnen	leren	over	het	maken	van	voedselkeuzes	voor	een	gezond	
dieet	en	het	eten	van	seizoensgebonden	voedsel	dat	lokaal	wordt	geteeld.	Het	in	kaart	brengen	
van	de	tuin	biedt	praktische	mogelijkheden	om	bodemwetenschap	en	wiskundige	vaardigheden	te	
integreren	en	toe	te	passen.	

6. Droom	groot,	maar	begin	met	een	haalbaar	plan.	Overweeg	een	langetermijnplan	te	ontwikkelen,	
waarbij	u	elk	seizoen	een	paar	componenten	toevoegt.	Je	kunt	je	buitenklas	op	verschillende	
manieren	organiseren.	We	raden	aan	om	individuele	bedden	voor	elke	subgroep	te	plannen,	te	
planten,	te	verzorgen	en	samen	of	individueel	te	oogsten,	evenals	gemeenschappelijke	delen	voor	
de	hele	groep	om	te	ontwikkelen.	Naast	het	beplanten	van	gedeelten	creëert	het	integreren	van	
tafels	en	banken	een	"gebruikersvriendelijke,"	hanteerbare	omgeving.	

Evaluatie	

Jongeren:	Nabespreken	van	deze	activiteit	kan	het	beste	worden	gedaan	met	de	hele	groep	en	dient	met	
regelmatige	tussenpozen	in	het	schema	worden	ingebouwd.	Wat	vinden	de	jongeren	ervan	dat	ze	zelf	hun	
eigen	voedsel	kunnen	laten	groeien?		Hoe	past	dit	in	de	maatschappij?	Hoe	kan	dit	gebruikt	worden	in	de	
rest	van	de	wereld?	Wat	was	het	belangrijkste	in	deze	activiteit	gebeurde?	Welke	zaken	missen	ze	nog?	

•	Facilitators:	Wat	heeft	u	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zijn	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	gekomen?	Wat	zou	u	de	
volgende	keer	anders	doen?	

3.1.3		⥀  B���������������	

Een	leuke	opdracht	is	om	de	bodemgesteldheid	van	uw	lokale	regio	te	onderzoeken	is	en	wat	het	beste	
groeit	op	deze	bodem.	

3.1.4		⥀  V����������������	

In	een	ideale	situatie	zouden	studenten	de	kans	mogen	krijgen	om	vroeg	in	de	cursus/opleidingsjaar	een	
klein	groenteplot	(vierkante	meter	bak)	te	maken,	zaailingen	te	planten,		gezaaide	plantjes	en	geplante	
zaailingen	te	verzorgen	en		te	oogsten.	Het	leukste	is	om	dan	bijvoorbeeld	een	salade	te	maken	van	de	
geoogste	producten	uit	de	eigen	groenteplot	en	die	met	elkaar	op	te	eten.	

3.1.5		⥀  S�����	��������	

A�hankelijk	van	variabelen	zoals	het	weer,	de	locatie,	beschikbare	tijd,	de	ervaring	van	de	student,	kunnen	
de	volgende	activiteiten	worden	gedaan	in	de	eigen	school	moestuin:	

● Ontwerp	van	een	kleinschalig	voedselproductiesysteem	
● Compost	of	vloeibare	mest	maken	met	behulp	van	een	wormenhotel	
● Inzaaien	van	peulvruchtenzaad	
● Verzamelen	en	toepassen	van	mulch	
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● Snoeien	van	bestaande	boomgaarden	
● Ontwerp	en	aanleg	van	een	kruidentuin	
● Ontwerp	en	/	of	bouw	van	een	kippentractor	
● Ontwerp	van	een	rotatievoeder	voor	paarden	
● Inblikken,	wecken	en	bewaren	van	een	oogst	

		

B������	

Local	Food	Toolkit	-	International	Society	for	Ecology	and	Agriculture	-			www.isec.org	

https://www.permacultuurnederland.org/wp/online-materiaal-boeken-etc/#.XGE-ylxKjIU	

http://slowfoodyouthnetwork.nl/blog-lokaal-voedsel-wereldhandel/	

http://edepot.wur.nl/364618	

http://permacultuuronderwijs.nl/	

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/Dossier-biologische-landbouw.htm	

http://www.csa-netwerk.be/	

http://wijoogstenhiergeluk.nl/wat-is-csa/	

https://treesforlife.org.uk/news/article/alan-watson-featherstone--founder-of-trees-for-life/	

http://www.deepecology.org/deepecology.htm	

https://www.schumachercollege.org.uk/learning-resources/what-is-deep-ecology	

http://www.uky.edu/OtherOrgs/AppalFor/Readings/240%20-%20Reading%20-%20Deep%20Ecology.p
df	

https://www.youtube.com/watch?v=UDtsExXe93Q	

https://www.youtube.com/watch?v=ZN2kdcHtvVs	

https://www.youtube.com/watch?v=zgzk1NSMDnw	

http://vegansustainability.com/voluntary-simplicity-by-duane-elgin-book-review/	

https://www.youtube.com/watch?v=fKhZdx2yENU	

http://www.donellameadows.org/wp-content/user�iles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf	

https://www.youtube.com/watch?v=IJ0ZmdJxtmQ	

https://www.youtube.com/watch?v=sjRkU8eMW_4	

http://awakenedforestproject.org/en/work-song-part-2-vision-wendell-berry	

https://www.youtube.com/watch?v=laNbZglV06M	

https://eowilsonfoundation.org/e-o-wilson/	

https://www.youtube.com/watch?v=pJzbmqz_VR8	

https://geogra�ie.nl/sites/geogra�ie.nl/�iles/Biophilia.pdf	
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https://www.youtube.com/watch?v=1ifa16APrII	

https://leefmilieu.brussels/themas/bodem/de-behandeling-van-verontreinigde-bodems/de-verschillend
e-technieken/bioremediatie	

https://www.mycelco.nl/bioremediation-mycoremediation/	

https://www.groeneruimte.nl/dossiers/stadslandbouw/	

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/dossier-stadslandbouw.htm	

K������������	

● Permacultuur	
● Lokaal	voedsel	
● Biologische	landbouw	
● Deep	ecology	
● Herstel	van	ecosystemen	
● Biodiversiteit	
● Biophilia	
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3.2	D�������	������	��	���������	

	

I����������	

Dit thema gaat over milieuproblemen en gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan bij reguliere 
woningbouw en geeft een overzicht van mogelijke oplossingen en verbeteringen om gezond en 
duurzaam te wonen en werken. Een belangrijk onderdeel binnen het bouwen en renoveren van 
duurzame gezonde huizen is de materiaalkeuze; hoe gezond is een bepaald materiaal of bepaalde 
techniek, wat zijn de milieu-effecten, aan welke kosten/investeringen moet gedacht worden bij de 
keuze en wat is het gebruikscomfort. In dit thema onderzoeken jongeren hoe je een duurzame 
woning of bedrijfspand kunt bouwen of renoveren, en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Isolatie	en	daarmee	het	behoud	van	energie	is	belangrijk	bij	het	verduurzamen	van	een	woning.	Het	is	op	
langere	termijn	veel	effectiever	en	goedkoper	om	vanaf	het	allereerste	begin	van	het	ontwerpproces	de	
nadruk	te	leggen	op	energie-ef�iciëntie,	door	isolatie	in	te	bouwen,	dan	het	in	de	toekomst	te	moeten	gaan	
inpassen.	Maar	nieuwbouw	is	niet	altijd	de	oplossing.	Je	kunt	ook	duurzaam	een	reeds	bestaande	situatie,	
bijvoorbeeld	een	oud	pand,	aanpassingen	te	maken.	Of	kiezen	voor	een	lokale	bioregionale	aanpak,	
gebruik	makend	van	de	traditionele	kennis	en	technieken	van	een	gebied.	Renoveren	is	(vaak)	nog	
duurzamer	dan	nieuwbouw.	

W�����	

Om	door	duurzaam	te	bouwen	en	te	renoveren	het	milieu	minder	te	belasten.	Ook	kunnen	bouwdelen	of	
producten	worden	gebruikt	met	een	langere	levensduur	waardoor	de	negatieve	milieueffecten	van	de	
productie	over	een	langere	periode	worden	verspreid.	

H��	

● Door	duurzame,	veilige,	koolstofneutrale,	betaalbare	en	esthetisch	aangename	woningen	te	
bouwen	en	bestaande	panden	te	verduurzamen.	

  V����������	������	

● Is	er	in	het	jongerenproject	gedacht	aan	het	gebruik	van	integraal	systeem	ontwerp	voor	het	
duurzaam	bouwen	of	renoveren?	

● Is	er	in	het	jongerenproject	overwogen	om	de	ontwikkeling	van	een	gemeenschappelijk	project	
van	ca.	30	huizen	als	uitgangspunt	te	nemen?	

● Zijn	alle	belangrijke	aspecten	bij	het	ecologisch	bouwen	en	renoveren	besproken,	zoals	bijv.	de	
locatie,	het	uiterlijk,	comfort,	budget,	vorm,	materialen	en	gezond	binnenklimaat?	

● Is	er	in	het	jongerenproject	aandacht	besteed	aan	duurzame	koel-	en	verwarmingstechnieken?	

● Is	er	in	het	jongerenproject	aandacht	besteed	aan	het	gebruik	van	lokale	materialen?	

● Is	er	in	het	jongerenproject	aandacht	besteed	aan	de	duurzame	inrichting	van	het	omliggende	
gebied?	

● Is	er	in	het	jongerenproject	overwogen	de	reeds	aanwezige	panden	te	verduurzamen	en	dat	de	
ecologische	en	CO2	voetafdruk	verkleind	kan	worden	door	duurzame	renovatie?	
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W��	

T����������	�����	

⥀	E���������	������	��	���������	(SDG	6,	7,	9.	11,	12)	

Ecologisch	bouwen	is	een	benadering	in	het	bouwen	van	duurzame	woningen.	Het	is	een	combinatie	van	
ontwerp�iloso�ie,	technologie	en	de	integratie	van	de	bewonerswensen	van	de	gebouwen,	waarbij	wordt	
gewerkt	vanuit	de	vier	thema’s	van	het	duurzaamheidskompas.	Het	betrekken	en	trainen	van	bewoners	in	
ecologisch	denken	en	handelen	binnen	een	dergelijk	bouwproces	is	essentieel	voor	het	succes	van	het	
project.	De	belangrijkste	kenmerken	van	dit	proces	zijn:	

● Behoud		–	voornamelijk	voor	wat	betreft	groene	bouwmaterialen.	

● Energie	–	gericht	op	CO2	neutraal.	

● Bio-klimatologische	aanpak	–	via	intelligent	ontwerp.	

● Afvalbeheer	–	recycling	van	vaste	stoffen	en	water	voor	zover	haalbaar.	

● Communicatie	–	bewonersparticipatie,	sensortechniek	en	slimme	besturing,	
breedbandverbindingen	en	beveiliging.	

Voor	“nul	op	de	meter”	gebouwen	geldt	als	algemene	richtlijn;	50%	van	het	succes	kan	worden	
toegeschreven	aan	architectuur,	25%	aan	goede	en	ef�iciënte	systemen	en	25%	aan	de	houding	van	de	
gebruikers.	

In	plaats	van	een	lijst	van	groene	gebouwtechnologieën	te	geven,	zal	in	dit	thema	als	casus	ingegaan	
worden	op	een	ontwikkeling	van	een	gemeenschappelijk	project,	bijvoorbeeld	een	CPO,	van	maximaal	
dertig	huizen,	met	strategieën	voor	koude	en	warme	klimaten.	Belangrijke	aspecten	hierin	zijn:	

Integraal systeemontwerp 

● Circulaire	systemen	ontwerpen	
● Low	impact	design	=	Kleine	ecologische	voetafdruk	=	relatief	kleine	huizen	
● Biophilia	
● Organisch	ontwerp	met	natuurlijke	materialen	en	ecologische	engineering	
● ‘Spirit’	en	cultuur	van	de	plek	

Locatie en uiterlijk bepalen van woningen 

● Vormgeving,	uiterlijk	
● Klimatologische	omstandigheden	
● Grondstructuur	
● Rampbestendig	ontwerpen	(bosbrand	en	overstroming)	
● De	plek	zelf	–	waar	liggen	ondersteunende	infrastructuren	en	hoe	is	het	terrein	opgebouwd?	

Ontwerpen voor comfort 

● Het	gebruik	van	passieve	zonne-energie	
● Passieve	en	actieve	isolatie	
● Ademende	muren	
● Het	belang	van	cross-�low	ventilatie	

Ontwerp en budget	
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● “size	matters”	groter	bouwen	=	duurder	
● Gedeelde	faciliteiten	/	Gedeelde	kosten	
● Het	effect	van	materialen	op	de	kosten	

Gebouwen in alle vormen en materialen 

● Houtskeletbouw	
● Baksteen	/	steenstrips	
● Beton	en	cement	
● Gestampte	aarde	/	gestorte	aarde	
● Leem	
● Klei	
● Koepels	/	geodetische	dome	
● Strobalen	
● A-frame	huizen	
● Paalwoningen	
● Ondergrondse	huizen	
● Hobbithuizen	(huizen	deels	gebouwd	in	de	aarde)	
● Gerecycleerde	materialen	
● Cradle	to	cradle	materialen	

Gezond binnenklimaat 

● Allergieën	
● Geuren	van	materialen	
● Elektriciteit	en	magnetische	velden	
● Verwarmen	en	koken	
● Loodvergiftiging	
● Meervoudige	chemische	gevoeligheid	
● Pesticiden	
● Straling	
● Schimmels	

Aandachtspunten 

● Verwarming	
● Elektriciteit	
● Hout	en	houtproducten	
● Stoffen	en	vezels	
● Verven,	vernissen,	vlekken	
● Lijmen	/	verwijderaars	
● Metalen	producten	
● Kunststof	
● Huishoudelijk	onderhoud	
● Pesticiden	en	fungiciden		

⥀  V��������	��	������	(SDG	7)	

Ecologisch	intelligent	ontwerp	maken	voor	verwarmen	en	koelen	betekent	dat	je	gebruik	maakt	van	onder	
andere:	

● Bio-klimatologische	strategieën	
● Passieve	en	actieve	zonneverwarming		
● Ventilatie	
● Groene	daken	

212	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 213/352

	

● CO2-voetafdruk	en	CO2	neutrale	technologie	
● Ecologische	voetafdruk	

⥀  L�����	����������	(SDG	12)	

Het	is	het	meest	duurzaam	om	materialen	uit	de	eigen	regio	te	gebruiken.	Dit	vanwege	het	feit	dat	we	bij	
lokale	materialen	niet	te	maken	hebben	met	transport	over	grote	afstand,	en	daardoor	een	lagere	CO2	
voetafdruk	hebben.	Daarnaast	is	het	goed	om	te	bekijken	hoeveel	energie	er	nodig	is	geweest	bij	de	
vervaardiging	van	het	materiaal.		

Materialen	die	veel	energie	nodig	hebben	tijdens	productie	en	transport,	zijn:	

● Beton	
● Aluminium	
● Staal	
● Materiaal	met	veel	bewerkingen	tijdens	de	productie.	
● Bulk	materiaal	a�komstig	van	ver.	

Materialen		die		weinig energie 	nodig	hebben	tijdens	productie	en	tran	sport	

● Lokaal	hout	
● Ongebakken	kleibakstenen	(adobe)	
● Gestampte	aarde	
● Twijgen	
● Leem	
● Lokale	isolatie,	zoals	schapenwol,	gerecycled	papier,	stro,	hennep	

Voor	een	overzicht	van	de	interne	energie	van	materialen	en	techniek	kunt	u	terecht	op	

http://www.yourhome.gov.au/materials/embodied-energy		

⥀  O���������		��������	��	������	�������	(SDG	11)	

Binnen	het	ontwerp	van	de	omliggende	omgeving	kan	gedacht	worden	aan	het	gebruik	van	een	schonere	
en	ef�iciëntere,	milieuvriendelijke	en	energiezuinige	omgeving	met	een	duidelijke	lokale,	regionale	
uitstraling	en	slimme	straten.	Een	slimme	straat	betekent	een	straat	waarvan	iedereen	in	de	straat	kan	
genieten	van	de	faciliteiten	en	afgestemd	is	op	het	gebruik	en	het	gedrag	van	de	inwoners.		

⥀   O��������	��	����������	������	������	(SDG	12)	

Er	zijn	veel	dingen	die	je	kunt	doen	om	het	verbruik	van	fossiele	brandstoffen	te	verminderen	in	oudere	
panden.	Hier	zijn	enkele	voorbeelden:	

● Isolatie	aanbrengen	
● Tochtdicht	maken	
● Nieuwe	HR-condensatieboilers	
● Heetwatertanks	isoleren	
● Koelen	in	plaats	van	airconditioning.	
● Duurzame	energiebronnen	installeren.	

➔ Biomassakachel:	deze	werken	op	houtpellets	en	worden	gezien	als	CO2	

neutraal.	

➔ Biomeiler	plaatsen	(composteringswarmte)	

➔ Zonnepanelen	en	zonnecollectoren	plaatsen	
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➔ Warmte	koude	pomp	plaatsen	

➔ Biovergister	plaatsen	

➔ Regenwater	gebruiken	voor	toiletten	

L���������	

De jongeren 

● Kunnen	objectief	de	problemen	die	inherent	zijn	aan	‘moderne’	bouw-	en	constructietechnieken	
benoemen.	

● Vergroten	hun	bekendheid	met	verschillende	‘groene’,	soms	‘alternatieve’	bouwtechnieken	
waarvan	de	ontwerpen	zorgen	voor	gezondere,	energie-ef�iciëntere	en	minder	milieubelastende	
structuren.	

● Kunnen	beargumenteren	waarom	het	duurzaam	is	om	te	kiezen	voor	lokale	bouwmaterialen	en	
architecturale	stijlen	die	het	meest	geschikt	zijn	voor	een	speci�ieke	bioregio.	

● Kunnen	problemen	en	oplossingen	onderzoeken	bij	het	duurzaam	renoveren	van	oude	panden.	

● Kunnen	plannen	ontwikkelen	voor	het	rehabiliteren	en	herinrichten	van	gedeeltelijk	of	volledig	
verlaten	bestaande	nederzettingen	(ruın̈es).	

● Kunnen	een	reconstructie	maken	van	verloren	culturele	identiteit	van	een	speci�ieke	plek.	

L�������	������������	

● ⥀   Bouwen	met	leem	
● ⥀   Retro�itting	van	een	bestaande	ruimte	
● ⥀    Duurzaam	bouwen	
● ⥀   Ontwerp	je	eigen	aardehuis	(maquette)	

3.2.1		⥀   B�����	���	����	

Introductie 

Bouwen	met	klei,	zoals	met	cob,	adobe	of	vlechtwerk	en	leem,	is	een	van	de	meest	esthetische,	
toegankelijke	en	duurzame	manieren	om	te	bouwen.	Deze	technieken	zijn	vooral	bruikbaar	voor	kleinere	
gebouwen	waar	voldoende	mankracht	aanwezig	is.	Gebruikers	kunnen	zelf	meehelpen	bij	de	leembouw	en	
is	door	iedereen	snel	aan	te	leren.	Technische	kennis	is	belangrijk	voor	het	bouwen	van	dragende	
structuren,	muurfunderingen	en	dakondersteuning.	De	facilitators	van	deze	activiteit	moeten	goed	
getraind	zijn	en	verstand	hebben	van	leembouw	en	bouwen	met	behulp	van	natuurlijke	materialen.	

Doel	

De	mogelijkheden	laten	zien	voor	het	bouwen	van	onderkomens	met	lokale	materialen	en	traditionele	
methoden,	gebruikmakend	van	intensieve	arbeid	en	slim	ontwerp.	

Leerresultaten	

Meten	en	ontwerpen	voor	een	koolstof	neutrale	ecologische	voetafdruk	en	deze	kennis	toepassen	bij	het	
ontwerpen	en	/	of	bouwen	met	behulp	van	lokale	hulpmiddelen	zoals	klei,	stro	en	inheems	hout.	

Benodigde materialen 
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Flipover.	Plaatselijk	gedolven	en	gecontroleerde	leem,	water,	vezelmaterialen	(stro,	dennennaalden,	
maıs̈stengels,	stokken,	paardenmest	…),	planken,	tarp,	menggereedschap	

Stappenplan :	

1. Verdeel	de	groep	in	waterdragers,	aarde	vervoerders,	mixers	en	vormers.	

2. Beschrijf	de	taak	die	elke	groep	moet	doen	en	geef	aan	dat	ze	op	elk	moment	kunnen	roteren	door	
iemand	te	vinden	die	van	baan	wil	wisselen.	Ervan	uitgaand	dat	de	groep	nog	nooit	met	aarde	
heeft	gebouwd,	is	het	eenvoudigst	te	beginnen	met	een	kleine	vrijstaande	muur,	een	natuurlijke	
sculptuur	of	een	zitbank	te	bouwen.	

3. Kies	een	plek	op	de	locatie	om	een			of	meer	van	structuren	te	bouwen	en	bereid	de	basisstructuur	
voor	door	hooibalen,	takken,	planken	en	alle	andere	benodigde	delen	te	op	te	stapelen	en	vast	te	
zetten.	

4. Zorg	ervoor	dat	de	deelnemers	worden	betrokken	bij	het	ontwerp	en	de	voorbereiding	van	deze	
structuur.	

5. De	mixers	doen	het	mengwerk.	Als	het	mengen	klaar	is,	brengen	een	aantal	dragers	het	dichter	
naar	de	constructie	die	gebouwd	wordt.	

6. De	vormer	begint	met	het	aanbrengen	van	het	aardemengsel	op	de	structuur	in	lagen,	zodat	elke	
laag	kan	drogen	voor	de	volgende	aangebracht	wordt	om	scheuren	te	voorkomen.	Nadat	de	
constructie	volledig	droog	is	(2-3	dagen)	wordt	een	dunne	laag	gezeefde	klei	voorzien	van	
verschillende	materialen	aangebracht	om	zo	diverse	effecten	te	observeren.	Hiervoor	kunnen	
eieren,	verf,	kleurstoffen,	oliën,	kalk,	enz.	gebruikt	worden.	De	laatste	laag	moet	zeer	�ijn	en	bijna	
vloeibaar	zijn	om	een			glad	oppervlak	te	creëren.	

Evaluatie	

● Jongeren	Vraag	jongeren	wat	ze	hebben	waargenomen.	Hoe	ze	zich	voelden	tijdens	deze	oefening.	
Wat	hebben	ze	ontdekt	over	de	technische,	esthetische	en	praktische	aspecten	van	bouwen	met	
leem?	Wat	kunnen	ze	er	mee	doen	in	hun	omgeving?	Waarvoor	kunnen	we	deze	technieken	
wereldwijd	gebruiken?	Wat	was	het	meest	belangrijke	in	de	activiteit	van	vandaag?	Waar	zien	ze	
geen	verbindingen?	

● Facilitators	Wat	heeft	u	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	
gedaan?	Begrepen	ze	de	instructie?	Zijn	er	nog	risico’s	of	onvoorziene	resultaten	ontstaan?	Wat	
zou	u	de	volgende	keer	anders	doen?	

3.2.2		⥀  R�����������	���	���	���������	������	

Introductie 

Binnen	een	appartement,	huis	of	gebouw	zijn	er	vele	mogelijkheden	om	het	verbruik	van	fossiele	
brandstoffen	te	verlagen	door	middel	van	groene	retro�its.	Hier	zijn	twee	voorbeelden:	

Isolatie: 	In	koude	klimaten	is	isolatie	van	woningen	een	van	de	belangrijkste	mogelijkheden	om	geld	en	
CO2	te	besparen.	Alle	ruimtes	moeten	een	minimale	isolatie	van	270	mm	hebben.	Als	ze	geen	goede	
isolatie	hebben,	gaat	tot	een	derde	van	de	warmte	verloren	aan	het	verwarmen	van	de	lucht	buiten	het	
huis.	

Heetwatertanks: 	krijgen	een	warme	jas.	Ook	de	warmwaterleidingen	moeten	in	elk	klimaat	geıs̈oleerd	
worden	om	energie	te	besparen.	
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Doel:  

Het	vinden	van	oplossingen	voor	het	aanpassen	van	slecht	ontworpen	of	oude	gebouwen,	inclusief	
stedelijke	en	sub	stedelijke	constructies,	en	het	ontwikkelen	van	plannen	voor	het	herstel	en	gedeeltelijk	of	
volledig	opnieuw	bewonen	van	verlaten	bestaande	nederzettingen.	

Leerresultaten:  

Ecologisch	opknappen	en	herstellen	van	oude	gebouwen	en	kleine	nederzettingen,	stedelijk	of	landelijk,	
terwijl	ze	leren	om	objectief	de	problemen	te	doorgronden	die	inherent	zijn	aan	moderne	bouw-	en	
constructietechnieken.	En	om	zich	bewust	te	worden	van	de	noodzaak	om	te	kiezen	voor	bepaalde	
bouwmaterialen	en	architecturale	stijlen	die	het	best	geschikt	zijn	voor	een	speci�ieke	bioregio.	

Benodigde materialen:  

Flip-over.	A�hankelijk	van	het	gekozen	retro�it-project,	bereidt	u	van	tevoren	materialen	voor	of	laat	u	de	
deelnemers	bepalen	waar	en	wanneer	ze	deze	nodig	hebben.	Zorg	er	wel	voor	dat	er	een	budget	
beschikbaar	is.	

Stappen: 

1. Verdeel	de	groep	in	teams	van	4	–	5	personen.	

2. Geef	de	deelnemers	allemaal	hetzelfde	project	om	een	retro�it	strategie	te	ontwerpen	en	laat	ze	
deelnemen	aan	een	selectieproces,	of	als	er	meerdere	kleine	projecten	op	de	site	zijn	die	zich	
lenen	voor	aanpassing	,	vraag	hen	om	een	design	te	maken	voor	een	nieuw	gebruik	van	deze	
bestaande	ruimtes.	Houd	rekening	met	koolstofpro�iel	en	voetafdruk,	energie,	vervoer,	
verwarming,	koeling,	isolatie,	water,	afvalverwerking	en	voedsel.	Zie	pagina	79-80	in	V5	
Curriculum	voor	een	lijst	met	aandachtspunten	bij	het	bouwen	of	aanpassen	van	gebouwen.	

Evaluatie 

Jongeren:	Vraag	jongeren	wat	ze	hebben	waargenomen.	Hoe	ze	zich	voelden	tijdens	deze	oefening.	Wat	
hebben	ze	ontdekt	over	de	technische,	esthetische	en	praktische	aspecten	van	retro�itting?	Wat	kunnen	ze	
er	mee	doen	in	hun	omgeving?	Waarvoor	kunnen	we	deze	technieken	wereldwijd	gebruiken?	Wat	was	het	
meest	belangrijke	in	de	activiteit	van	vandaag?	Waar	zien	ze	geen	verbindingen?	

Facilitators:	Wat	heeft	u	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	instructie?	Zijn	er	nog	risico’s	of	onvoorziene	resultaten	ontstaan?	Wat	zou	u	de	volgende	
keer	anders	doen?	
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3.2.3		⥀  D�������	������		

A�hankelijk	van	de	locatie	en	het	tijdstip	van	het	jaar,	kunnen	de	deelnemers	alleen	of	in	kleine	groepen	
werken	aan	ecologische	ontwerpen.	Het	mooiste	is	als	leerlingen	hun	resultaat	kunnen	presenteren	en	aan	
de	hand	van	feedback	kunnen	verbeteren.	Te	denken	valt	aan:	

● Opstellen	van	een	compleet	plan	voor	een	ecologisch	huisje,	met	behulp	van	lokale	
materialen	en	een	lokale	bouwstijl.	

● Evaluatie	van	de	energie-ef�iciëntie	van	bestaande	gebouwen	of	berekenen	van	de	
energie-ef�iciëntie	voor	nieuw	te	bouwen	woning	of	gebouw.	

● Samenstelsel	van	de	ingrediënten	voor	een	leem-mengsel	voor	een	bruikbaar	
leem-project.	

● Deelnemen	aan	de	bouw	van	een	woning	met	strobalen,	leembouw,	of	zoiets	dergelijks.	
● Lokaliseren,	voorbereiden	en	gebruiken	van	gerecyclede	materialen	voor	constructie	

doeleinden.	
● Actief	deelnemen	aan	de	wederopbouw	of	renovatie	van	bestaande	gebouwen.	
● Herontwerpen	van	nieuw	gebruik	voor	bestaande	openbare	en	private	ruimtes.	
● Actief	deelnemen	aan	het	herstel	van	agrarische	infrastructuur	en	gebouwen.	

H������	�������	
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● Hall,	Keith	Dennis.	Green	Building	Bible.	New	York:	Green	Building	P,	2006.	Kachadorian,	James.	
The	Passive	Solar	House.	Chelsea	Green	Company,	2006.	

● Roaf,	Susan.	Ecohouse:	A	Design	Guide.	Amsterdam:	Elsevier/Architectural	P,	2007.	

● Schmitz-Gunther,	Thomas,	ed.	Living	Spaces:	Sustainable	Building	and	Design.	Cologne:	Kone-	
mann,	1999.	

● Snell,	Clarke.	Building	Green	–	a	Complete	How-to	Guide	to	Alternative	Building	Methods:	Earth,	
Plas-	ter,	Straw	Bale,	Cordwood,	Cob,	Living	Roofs.	New	York:	Lark	Books,	2005.	

http://www.yourhome.gov.au/materials/embodied-energy		

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/vraag-en-antwoord

/wat-is-duurzaam-bouwen-en-verbouwen	

https://www.duurzaamthuis.nl/verbouwen/bouwen	

https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen	

https://www.duurzaammbo.nl/lesmateriaal/techniek/duurzaam-bouwen	

https://www.levenwonen.nl/wonen/duurzaam	
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K������������	

● Groen	bouwen	

● Verwarmen	en	koelen	

● Lokale	materialen	

● Stedelijke	omgeving	

● Retro�itting	
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R��������	������������	
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3.3	P�������	��������	�����������	

I����������	

Dit thema gaat in op geschikte duurzame techniek voor energie, water, waterbeheer, afvalwater en 
afval recycling. Het ontwerp van water en energiesystemen kan het best worden beschouwd als 
onderdeel van een geïntegreerd infrastructuur ontwerp. Energie, water, voedselproductie, ontwerp 
van gebouwen en transport kunnen worden geïntegreerd om kosteneffectieve, ultra-lage 
energiesystemen te leveren. De eerste prioriteit bij het ontwerp is energiebesparing, waarbij 
ecologische architectuur, superisolatie, efficiënte technologie en attitudes van bewoners betrokken 
zijn. 

W�����	

Energie 

Om	door	middel	van	duurzame	en	groene	energie	onze	aarde	gezond	en	veerkrachtig	te	houden.	Onze	
maatschappij	is	nu	vrijwel	geheel	a�hankelijk	van	fossiele	brandstoffen,	zoals	olie,	gas	en	kolen.	Behalve	
dat	ze	schaars	worden,	brengen	ze	ook	heel	veel	schade	toe	aan	onze	aarde	en	wordt	het	steeds	duurder	
om	ze	te	winnen,	in	verhouding	tot	wat	het	oplevert.	

Water 

Er	zijn	ernstige	problemen	met	water:	

● Elk	jaar	sterven	25	miljoen	mensen	aan	besmet	water.	Dat	is	gelijk	aan	de	bevolking	van	Canada.	

● Elke	8	seconden	sterft	een	kind	aan	vervuild	water.	

● 1,4	miljard	mensen	hebben	geen	toegang	tot	veilig	drinkwater.	

● Miljarden	mensen	hebben	geen	toegang	tot	sanitaire	systemen	-	één	op	de	drie	personen.	(From	
Troubled	Water	van	Anita	Roddick	en	Brooke	Shelby	Biggs,	2004)	

Om	met	technologie	serieuze	problemen	met	water	op	te	lossen.	Hierin	zal	internationale	vastberadenheid	
en	investeringen	nodig	zijn.	Daar	kan	iedere	wereldburger	zijn	of	haar	steentje	in	bijdragen!	

H��	

● Door	voor	duurzame	en	groene	energie	te	kiezen,		door onder andere passende technologie  de	
ecologische	voetafdruk	zo	laag	mogelijk	te	houden	en	spaarzaam	en	zorgvuldig	met	water	om	te	
gaan.	

V����������	������	

● In	hoeverre	heeft	u	speciale	aandacht	besteed	aan	de	rol	en	functie	van	water	in	ons	lichaam?	

● In	hoeverre	heeft	u	aandacht	besteed	aan	de	constructie	en	werking	van	wateropvangsysteem	in	
een	huis?	

● Heeft	u	aandacht	besteed	waarom	het	beter	is	om	de	natuurlijke	hydrologische	cyclus	niet	te	
verstoren	of	alleen	al	beter	te	ondersteunen?	En,	zo	ja,	hoe?	

● Heeft	u	jongeren	in	kaart	laten	brengen	waar	het	water	in	de	regio	van	hun	project	vandaan	komt?	

● Heeft	u	het	beheer	van	de	bioregionale	stroomgebieden	in	uw	project	verwerkt	of	jongeren	in	hun	
project	de	bioregionale	stroomgebieden	uit	laten	zoeken?	

● Heeft	u	speci�ieke	(decentrale)	ecologische	technische	kenmerken	voor	het	verzamelen,	beheren	
en	zuiveren	van	water	in	je	project	aandacht	gegeven?	

220	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 221/352

	

● Heeft	u		in	uw	jongerenproject	rekening	ermee	gehouden	dat	regenwater-spoeltoiletten,	
composttoiletten,	helofyten�ilters,	regenwater	opvang	systemen	en	waterbehandelingssystemen	
op	basis	van	tanks	(living	machine	systeem)	zeer	geschikt	zijn	voor	off	the	grid	projecten?	

● In	hoeverre	heeft	u	ervoor	gekozen	decentrale	hernieuwbare	energiesystemen	op	te	nemen	in	het	
projectontwerp	voor	jongeren?	

● Heeft	u	uitgelegd	in	uw	project	welke	energiebesparende	methoden	er	zijn	om	de	energievraag	tot	
een	absoluut	minimum	te	beperken?	

● Heeft	u	de	bijbehorende	CO2-voetafdruk	van	verschillende	energiebronnen	laten	vergelijken	bij	
het	kiezen	van	de	manier	van	energieopwekking	/	energietoevoer?	

● Heeft	u		in	uw	project	voor	jongeren	aandacht	besteed	aan	de	energie	die	gebruikt	wordt	bij	de	
productie	van	materialen	en	consumptiegoederen?	

● Heeft	u	jongeren	bij	het	kiezen	van	een	duurzame	energiebron	de	juiste	mix	van	lokale	
hernieuwbare	energiebronnen	wind-,	zonne-energie	(thermische	&	pv),	biomassa,	
micro-waterkracht,	marine	energie,	biobrandstoffen	en	biogas	als	mogelijke	energiebronnen	
laten	afwegen?	

● In	hoeverre	kunnen	gecombineerde	warmtekrachtkoppeling	systemen,	een	centrale	
warmtewisselaar	of	een	warmtepomp	worden	opgenomen	in	het	projectontwerp	van	de	jongeren	
en	zou	dit	echt	logisch	zijn	gezien	de	bio-culturele	uniekheid	van	de	plaats	waar	hun	project	
plaatsvindt?	

● Heeft	u	aandacht	gegeven	welke	duurzame	vervoersopties	er	in	de	regio	beschikbaar	zijn	en	hoe	
deze	worden	gebruikt	door	de	inwoners	van	deze	regio?	

W��	

T����������	�����	

⥀   S������	��������	��	��	��	���	����	(SDG	6,	SDG	7,	SDG	9)	

De	systemen	die	ons	in	en	om	huis	verzorgen	zijn	in	enkele	categorieën	te	verdelen:	

●Water	
○Regenwater	
○Drinkwater	
○Grijs	water	
○Zwart	water	

●Energie	
○Elektrische	energie	
○Chemische	energie	
○Thermische	energie	
○Kinetische	energie	

●Transport	
○Auto	
○Openbaar	Vervoer	

●Informatie	
○Communicatie	

	

	
	

	

221	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 222/352

	

	

W����	

⥀   F�������	���	�����	��	���	�������	(SDG3	��	SDG		6)	

Water	vervult	een	rol	bij	meerdere	processen	in	het	lichaam,	namelijk:		

● bij	het	uitscheiden	van	afvalstoffen		

● voor	de	regulatie	van	de	lichaamstemperatuur		

● als	bouwstof	van	cellen		

● als	vervoermiddel		

● als	oplosmiddel		

● als	schokdemper	voor	verschillende	weefsels	

⥀	D�	��������������	(SDG	6)	

De	waterkringloop	(of	watercyclus)	is	het	proces	waarbij	water	de	sequentie	doorloopt	van	lucht	
(condensatie)	naar	de	aarde	(neerslag)	en	vervolgens	terugkeert	in	de	atmosfeer	(verdamping).	Men	
spreekt	eveneens	van	de	hydrologische	cyclus.	Het	menselijk	gebruik	van	water,	bijvoorbeeld	voor	irrigatie	
of	door	de	bouw	van	stuwdammen,	kan	de	waterkringloop	verstoren.	

⥀   K�������������������	��	�������	���	��������������	(SDG	6)	

“De hydrologische cyclus is een zeer ingewikkeld systeem waarin heel veel water omgaat maar waarvan 
slechts een miniem deel bepalend is voor het kunnen functioneren van samenlevingen. De cyclus kan 
veranderen door klimaatverandering. Vooral veranderingen in de verdeling van de neerslag zijn daarbij van 
belang. Maar nog belangrijker is hoe de mens daar vervolgens mee omgaat. Menselijk ingrijpen in de 
hydrologische cyclus heeft in de voorbije eeuwen geleid tot een verbetering van de levensomstandigheden: 
meer mensen kregen betrouwbaar drinkwater, de voedselproductie steeg door irrigatie, de opwekking van de 
hydro-elektriciteit nam een grote vlucht. Maar de ingrepen hebben het hydrologische systeem ook 
kwetsbaarder gemaakt. Er is een reëel gevaar dat veranderingen in de hydrologische cyclus (door 
klimaatveranderingen of door direct menselijk ingrijpen) het waterbeheer over een kritische grens duwen, 
zowel op mondiale als op regionale schaal. Jarenlang zijn de mogelijke abrupte veranderingen in de 
hydrologische cyclus veronachtzaamd. Het adequaat inspelen op die abrupte veranderingen zou echter wel 
eens bepalend kunnen zijn voor de toekomstige watervoorziening, meer dan de geleidelijke veranderingen 
(een beetje meer water in de winter, een beetje minder in de zomer) waar de meesten zich tot nog toe druk 
over maken. In gebieden waar ecosystemen en samenlevingen toch al kwetsbaar zijn, kunnen 
klimaatveranderingen net het duwtje over de rand van de afgrond betekenen.” 	Bron:	Han	Dolman,	
Klimaatverandering	beın̈vloedt	hydrologische	cyclus.	

⥀   G�������	������������������	��	�������	���	�����	(SDG	6)	

Klimaatverandering	heeft	gevolgen	voor	mens	en	natuur.	Klimaatverandering	heeft	onder	meer	de	
volgende	gevolgen:	

● Overstromingen	door	stijgende	zeespiegel	en	extreem	weer	

● Minder	drinkwater	beschikbaar	door	droogte	

● Onvoldoende	zoet	water	door	extreme	droogte	

● Slechte	oogsten	door	zout	water	

● Te	weinig	koelwater	voor	elektriciteitscentrales	

● Biodiversiteit	verandert	door	klimaatverandering	
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● Meer	algenbloei	in	zwemwater	door	hogere	temperatuur	

(Bron:	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/gevolgen-klimaatverandering)	

⥀   M����������	����	��������������	��	��	����	(SDG	6)	

Waar	droogte	vaak	buiten	de	stad	zichtbaar	is,	zijn	de	gevolgen	van	hitte	en	extreme	regenbuien	juist	
merkbaar	in	dichtbevolkt	gebied,	zoals	in	steden.	Daar	zorgen	wadi’s,	ondergrondse	water	
in�iltratiesystemen,	voor	de	opvang	en	berging	van	regenwater	wanneer	dat	met	bakken	uit	de	lucht	valt.	
Vergroening	van	de	stad	helpt	in	warme	tijden	bij	het	tegengaan	van	hittestress.	

⥀   S�������������	(SDG	6)	

Een	afvoerbekken	is	ook	bekend	als	een	stroomgebied	en	is	een	gebied	waar	oppervlaktewater	uit	
verschillende	bronnen,	zoals	de	smeltende	sneeuw,	ijs	of	water	uit	de	regen,	samenkomt	of	wegvloeit	naar	
een	enkel	punt	dat	gewoonlijk	op	lagere	hoogte	ligt.		

Bron:		https://nl.ripleybelieves.com/�luvial-landforms-what-is-drainage-basin-5725	

⥀   W������������	(SDG	6)	

R���������	

⥀  D�	�������	���	���	�����������������������	(SDG	6)	

De	werking	van	een	regenwateropvangsysteem	is	in	principe	eenvoudig.	Het	regenwater	van	een	dak	gaat	
via	de	regenpijp	door	een	�ilter	om	bladeren,	takjes	en	andere	vervuiling	van	het	water	te	scheiden,	
vervolgens	gaat	het	regenwater	naar	een	opslagtank.	Het	regenwater	kan	worden	opgeslagen	in	een	
regenton	in	de	tuin,	in	een	bovengrondse	tank,	in	een	ondergrondse	tank	of	een	waterbassin.	Bron:	
http://www.regenwateropvangsystemen.nl/	.	

⥀  F����	F����	(SDG	6)	

Vaak	wordt	in	het	regenwater	opvangsysteem	een	“�irst	�lush”	unit	gebouwd	welke	er	voor	zorgt	dat	de	
eerste	hoeveelheid	regenwater	gescheiden	wordt	van	de	rest	van	het	regenwater.	De	eerste	stroom	
regenwater	voert	vaak	veel	vervuiling	vanaf	het	dak	met	zich	mee.	

⥀  G������	����������	(SDG	6)	

Regenwater	kan	gebruikt	worden	om	mee	te	douchen,	als	spoelwater	in	het	toilet,	voor	de	wasmachine	en	
de	schoonmaak.	Het	kan	in	principe	ook	gebruikt	worden	als	basis	voor	drinkwater,	dit	is	echter	aan	
strenge	regulering	onderhevig.	

⥀  D���������	(SDG	6)	

Het	wordt	steeds	moeilijker	om	zelf	schoon	drinkwater	te	winnen.	In	de	toekomst	zal	dit	waarschijnlijk	
nog	problematischer	worden.	Door	langdurige	periodes	van	droogte,	oneerlijke	verdeling	en	gebruik	van	
water	en	watervervuiling.	Op	welke	manier	kun	je	in	jouw	regio	of	in	jouw	project	water	twaalf	maanden	
per	jaar	betrouwbaar	en	veilig	verzamelen,	opslaan	en	distribueren?	De	volgende	zaken	daarin	verdienen	
aandacht:	

● Regels	voor	het	gebruik	van	regenwater	als	basis	voor	drinkwater.	

● De	lokale	Infrastructuur	voor	drinkwater;	waar	wordt	drinkwater	gewonnen,	waar	wordt	
het	gezuiverd,	waar	wordt	het	opgeslagen	en	via	welke	systemen	komt	het	uiteindelijk	uit	
de	kraan?	

● Opslag	van	regenwater,	inclusief	soorten	opslagtanks	en	berekening	van	de	grootte	van	
tanks	
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● Gesloten	circulaire	systemen		

● Bouw	van	vijvers	en	bassins.	

● Waterputten		

● Het	slaan	van	een	bron	om	grondwater	omhoog	te	kunnen	pompen	

⥀  A���������	(SDG	6)	

‘Afvalwater’	is	een	verkeerde	benaming.	Een	meer	beschrijvende	uitdrukking	zou	zijn	Nutrient	Enriched	
Water	(N.E.W.)	

De	volgende	zaken	daarin	verdienen	aandacht:	

● Grijs	en	zwart	water		
● Wat	zit	er	in	de	ontlasting?	
● Wat	zit	er	in	de	urine?	
● Septische	systemen	
● Droge	compostering		
● Bucket-systemen	
● Micro�iet	systeem		
● Nat	composteren	
● The	Living	Machine		
● Scheidingssysteem	(Mats	Wohlgast)	

⥀  C������������	��	���������������	����������	(SDG	6)	

In	een	huishouden	worden	zowel	geconcentreerde	(fecaliën	en	urine)	als	verdunde	afvalwaterstromen,	
zoals	bad-,	douche-	en	waswater,	geproduceerd.	Bij	de	huidige	aanpak	worden	de	verschillende	
huishoudelijk	afvalwaterstromen	gezamenlijk	ingezameld	en	vervolgens	veelal	over	een	grote	afstand	
getransporteerd	naar	een	conventionele	aërobe	waterzuiveringsinstallatie.	Deze	wijze	van	inzameling	en	
transport	vereist	het	gebruik	van	grote	hoeveelheden	water	om	verstoppingen	van	leidingen	te	
voorkomen,	waardoor	grote	hoeveelheden	drinkwater	voor	oneigenlijke	doeleinden	worden	gebruikt,	
geconcentreerde	afvalwaterstromen	worden	verdund	en	deze	laatste	worden	vervuild	met	extra	CZV,	
pathogenen	en	nutriënten	uit	het	toiletwater.	De	huidige	centrale	aanpak	heeft	niet	alleen	gevolgen	voor	
de	afvalwaterbehandeling.	De	aanleg	en	renovatie	van	de	principieel	niet	duurzame	rioolsystemen	gaat	
tevens	gepaard	met	gebruik	van	grondstoffen,	ongerief	in	steden	en	dorpen	door	graafwerkzaamheden	en	
verstoring	van	de	bodem.	

Wanneer	decentrale	inzameling	wordt	toegepast,	vervalt	de	noodzaak	tot	het	gebruik	van	grote	
hoeveelheden	water	voor	transport	en	wordt	daarmee	de	mogelijkheid	gecreëerd	om	
behandelingstechnieken	toe	te	passen,	die	gericht	zijn	op	terugwinning	en	hergebruik	van	waardevolle	
stoffen.	Het	is	van	cruciaal	belang	het	sterk	vervuilde	en	zeer	risicovolle	toiletafvalwater,	met	voor	de	mens	
gevaarlijke	pathogene	organismen	en	voor	het	waterig	milieu	schadelijke	nutriënten,	gescheiden	te	
houden	van	de	overige	weinig	vervuilde	'grijze'	afvalwaterstromen	(was-,douche	en	ander	afvalwater).	

⥀  D���������	S��������	��	H���������	(DESAH)		(SDG	6)	

Voor	gescheiden	inzameling	van	de	zwarte	en	grijze	waterstromen,	kunnen	de	mogelijkheden	van	
toepassing	van	meer	duurzame	technieken	voor	de	behandeling	en	het	gebruik	echter	reeds	
aanzienlijk	worden	verbeterd.	Zelfs	wanneer	alleen	de	mogelijkheid	bestaat	tot	de	inzameling	van	totaal	
huishoudelijk	afvalwater,	zijn	mogelijkheden	voor	decentrale	behandeling	voor	handen.	Zeker	in	
agrarische	gebieden	is	hergebruik	van	anaëroob	voorgezuiverd	rioolwater	in	de	landbouw	ten	behoeve	
van	irrigatie	en	bemesting	een	aantrekkelijke	optie.	
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⥀  G����	�����	(SDG	6)	

Grijs	water	is	het	water	a�komstig	van	bijvoorbeeld	de	gootsteen	na	de	afwas	of	het	water	uit	de	douche.	
Het	is	niet	schoon	meer,	maar	kan	met	redelijk	eenvoudige	middelen	weer	geschikt	gemaakt	worden	voor	
gebruik.	

⥀  G�������	����������	�����	����������	(SDG	6)	

Bij	een	gesloten	circulaire	waterkringloop	wordt	water	zelf	gewonnen,	bijvoorbeeld	door	regenwater	
opvang	of	door	grondwater	omhoog	te	pompen	en	te	zuiveren.	Het	water	kan	bijvoorbeeld	gebruikt	
worden	voor	de	afwas,	de	was	of	de	douche.	Het	water	kan	hergebruikt	worden	door	het	te	zuiveren	met	
bijvoorbeeld	een	living	machine	of	een	helofyten�ilter.	Mocht	het	water	uiteindelijk	gebruikt	worden	voor	
het	doorspoelen	van	het	toilet,	dan	verdwijnt	het	uit	de	kleine	kringloop.		

⥀  Z����	�����	(SDG	6)	

Zwart	water	is	het	spoelwater	wat	a�komstig	is	uit	het	toilet.	Dit	spoelwater	kan	eventueel	gezuiverd	
worden	door	middel	van	een	helofyten�ilter	en	geloosd	worden	op	het	oppervlaktewater	of	een	spreiveld.	
Hiervoor	is	echter	een	lastig	te	verkrijgen	vergunning	noodzakelijk.	Een	andere	mogelijke	oplossing	voor	
het	spoelwater	inclusief	de	faecaliën	is	het	gebruik	van	een	biovergister.	

Dit	zwart	water	is	dusdanig	vervuilt	met	voor	de	mens	gevaarlijke	stoffen	en	pathogenen	dat	het	niet	
eenvoudig	meer	gezuiverd	kan	worden.	Het	is	in	Nederland	zelfs	verboden	gezuiverd	zwart	water	te	
gebruiken	voor	agrarische	doeleinden.	

⥀  E��	E����������	���	�����	(SDG	6)	

Eco	Engineering	is	de	inzet	van	groen	en	ecologische	principes	om	functies	m.b.t.	milieu	en	
lee�baarheid	te	vervullen	voor	de	mens.	Drie	voorbeelden	zijn:	
1.	groene	daken	
2.	groene	gevels	
3.	groene	waterzuivering	

In	de	pdf		‘Handboek	groene	waterzuivering’	worden	alle	aspecten	van	groene	waterzuivering	behandeld.	
Zoals	onder	andere:	

● Moerasbufferstrook	

● Helofyten�ilters:	vloeiveld		

● Helofyten�ilters:	horizontaal	doorstroomd	

● Helofyten�ilters:	verticaal	doorstroomd	

● Hydrofyten�ilters		

● Living	machines	

● Drijvende	moerassystemen(�loatlands)	

E������	

Duurzame energie is energie: 

Waarover	de	mensheid	onbe	perkt	en	voor	onbepaalde	tijd	kan	beschikken.	

Waarbij,	door	het	gebruik	ervan,	het	leefmilieu	en	de	mogelijkheden	voor	toekom	stige	generaties	niet	
worden	benadeeld.	
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We onderscheiden twee vormen. 

1.									Allereerst	zijn	er	bronnen	van	duurzame	energie	die	elektrici	teit	opwekken.	Te	denken	valt	aan	
windenergie,	zonne-ener	gie,	waterkracht	en	bio-energie.	

2.									Daarnaast	zijn	er	bronnen	van	duurzame	energie	die	warmte	produceren.	Te	denken	valt	hierbij	aan	
aardwarmte,	(thermische)	zonne-energie	en	warmtepompen	(omgevings	energie).	

		

Duurzaam energie verbruik 

Momenteel	wordt	drie	procent	van	de	Nederlandse	energievoor	raad	gewonnen	uit	duurzame	bronnen.	De	
overheid	streeft	ernaar	om	dit	percentage	in	2020	te	laten	oplopen	tot	14	procent.		(Bron: 
www.rijksoverheid.nl) 

Waarom duurzaam? 

1.									Uitputting van voorraden fossiele energie.  In	de	periode	2010-2020	groeit	de	wereldbevolking	
jaarli	jks	met	1,1%	terwijl	het	bruto	nationaal	product	met	4,4%	toeneemt		(UN World Population 
Prospects) .	De	consumptie	van	grondstoffen	zal	daarom	sterk	toenemen,	terwijl	het	aanbod	van	
fossiele	brand-stoffen	steeds	minder	zal	worden.	De	prijs	voor	fossiele	brandstoffen	zal	daardoor	
enorm	stijgen.	Duurzame	energiebronnen	gebruiken	energie	uit	de	om	geving.	Zoals	water,	wind,	zon	
en	aardwarmte.	Deze	bronnen	zijn	oneindig	en	zullen	nooit	schaars	worden.	

2.									Toenemende vervuiling  Al	sinds	de	jaren	'80	is	de	ecologische	voetafdruk	van	de	mens	groter	dan	de	
capaciteit	van	de	aarde	om	de	vervui	ling	op	te	vangen.	Vooral	de	emissie	van	CO2	is	sinds	de	
industriële	revolutie	zeer	sterk	toegenomen.	Dit	komt	met	name	door	de	verbranding	van	fossiele	
brandstoffen.	Duurzame	energiebronnen	zijn	schoner	en	minder	vervuilend.	

3.									Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen Nederland	is	voor	een	groot	deel	a�hankelijk	van	de	
import	van	fossiele	brandstoffen.	Naarmate	in	Nederland	de	gasvoorraad	verder	daalt	zal	de	
a�hankelijkheid	van	andere	landen	voor	fossiele	brand	stoffen	verder	toenemen.	Door	duurzame	
energiebronnen	te	gebruiken	ben	je	niet	a�hanke	lijk	van	andere	landen.	

		

Maar bij de productie van windmolens en zonnepanelen wordt toch ook energie en ma terialen 
verbruikt. Zijn ze dan nog wel duurzamer? 

Over de productie van zonnepanelen 

Hoewel	niet	voor	elk	type	paneel	hetzelfde	geldt,	laten	studies	toch	zien	dat	je	met	niet-duurza	me	
energiebronnen	tot	wel	50	keer	meer	CO2	per	kilowattuur	produceert.	Het	blijkt	dat	er	veel	meer	zware	
metalen	vrijkomen	bij	het	verbranden	van	kolen	of	olie	in	elektriciteitscentrales	dan	door	de	productie	van	
zonnepa	nelen	met	cadmium-houdende	halfgeleiders.	Daarnaast	kunnen	oude	zonnepanelen	gerecycled	
worden	waardoor	er	minder	afval	overblijft.	Een	goed	voorbeeld	is	het	bedrijf	First	Solar	dat	90%	tot	95%	
van	het	materiaal	uit	oude	panelen	kan	hergebruiken.	Daarvoor	moeten	de	zonnepa	nelen	wel	gescheiden	
ingeleverd	worden.	De	productie	van	zonne	panelen	uit	gerecyled	materiaal	kost	70%	minder	energie	dan	
uit	nieuw	materiaal!	

Over de productie van windmolens 

Er	komt	inderdaad	wel	wat	CO2	vrij	bij	het	bouwen,	onderhouden	en	a�breken	van	een	windturbine.	
Echter	na	drie	tot	zes	maanden	draaien	heeft	een	turbine	die	hoeveelheid	CO2-uitstoot	al	bespaard.	
Tijdens	de	hele	levens	duur	van	een	windturbine	-20	jaar-	produceert	deze	tot	tachtig	keer	zoveel	energie	
als	er	nodig	is	om	er	één	te	bouwen.	
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Een	belangrijk	bestanddeel	van	windmolens,	het	metaal	neo	dymium,	zorgt	echter	wel	voor	ongekende	
vervuiling	in	China.	Neodymium	wordt	gebruikt	in	veel	generatoren	van	wind	molens.	Neodymium	is	een	
zogeheten	“zeldzame	aardeme	taal”.	Het	zit	niet,	zoals	koper,	met	een	“ader”	geconcentreerd	in	de	grond,	
maar	is	vermengd	met	an	dere	stoffen.	China	is	de	grootste	leverancier	van	dit	metaal.	In	het	Chinese	
plaatsje	Baotou	wordt	dit	zeldzame	metaal	gescheiden	van	uranium	en	thorium,	twee	radioactieve	
materialen.	Deze	stoffen	worden	in	China	na	gebruik	samen	met	andere	giftige	chemicaliën	gestort	in	
nauwelijks	beschermde	bassins	en	meren.	Zo	wordt	het	grondwater	besmet	met	radio-actieve	straling	en	
de	lucht	met	gifstoffen.	Neodymium	kan	zeker	op	een	schonere	ma	nier	gewonnen	worden	en	komt	niet	
alleen	voor	in	China.	Bij	het	aanschaffen	van	neodymium	zal	dan	ook	gekeken	moeten	worden	naar	hoe	
schoon	het	metaal	is	gewonnen.	

Vanwege	de	milieuproblemen	worden	de	meeste	nieuwe	windmolens	nu	uitgerust	met	elektromagneten	
en	bevatten	geen	neodynium	meer.	

		

		

Opwekking van duurzame energie. 

Biomassa 

Driekwart	van	alle	duurzame	energie	in	Nederland	wordt	gemaakt	van	biomassa.	Dit	plant	aardige	en	
dierlijke	materiaal	kan	als	bron	dienen	voor	de	productie	van	elektriciteit,	warmte	en	gas.	

1.									Verbranding van biomassa  Elektriciteitscentrales	en	afval	verbrandingsinstallaties	wek	ken	
elektriciteit	en	warmte	op	door	biomassa	te	verbranden.	Dit	is	een	van	de	goedkoopste	manieren	om	
duurzame	ener	gie	te	produceren.	

2.									Groen gas  Door	plantenresten	(samen	met	mest	en	rioolslib)	te	vergis	ten	of	te	vergassen,	ontstaat	
ruw	biogas.	Dit	biogas	kan	worden	omgezet	in	‘gewoon’	aardgas.	Hiermee	kan	warmte	of	elektriciteit	
opgewekt	worden.	

3.									Biobrandstoffen in benzine en diesel  Biomassa	kan	ook	als	basis	dienen	voor	de	productie	van	
biodiesel	en	bio-ethanol.	Deze	biobrandstoffen	kunnen	(voor	een	deel)	de	gewone	benzine	en	diesel	
aan	de	pomp	vervan	gen.	

		

Windenergie 

In	Nederland	kan	het	heel	hard	waaien	omdat	het	in	Nederland	vlak	is.	Deze	wind	is	heel	geschikt	om	
energie	op	te	wekken.	Je	ziet	dan	ook	veel	windmolens	staan	in	Nederland.	Ook	in	de	Noordzee	staan	hele	
windparken	met	wind	molens	uit	Nederland.	De	werking	is	vergelijkbaar	met	de	werking	van	een	
�ietsdynamo:	draaiende	wieken	drijven	een	generator	aan,	die	weer	elektriciteit	opwekt.	

Nu	(in	maart	2013)	staan	er	voor	2140	megawatt	aan	windmolens	op	land	opgesteld.	

In	2020	moeten	echter	alle	wind	molens	op	land	gezamenlijk	een	vermogen	hebben	van	ten	minste	6000	
megawatt.	Dat	is	genoeg	om	3,6	miljoen	huishoudens	van	elektriciteit	te	voorzien!	

In	2020	zal	daarnaast	het	Ne	derlandse	deel	van	de	Noordzee	plaats	bieden	aan	windmolen	parken	met	een	
gezamenlijk	vermogen	van	4450	megawatt.	Dat	alleen	al	is	ruim	20	keer	zoveel	als	de	220	megawatt	die	in	
2013	stond	opgesteld.	Nu	zijn	de	kosten	voor	het	bouwen	van	windparken	in	zee	nog	erg	hoog.	
Onderzoekers	zijn	echter	op	zoek	naar	mogelijkheden	om	deze	wel	rendabel	te	maken.	
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Zonne-energie 

Het	mooie	van	de	zon	is,	dat	die	elke	dag	schijnt.	Zonlicht	is	daar	om	een	betrouwbare	energiebron.	
Zonnepanelen	werken	namelijk	ook	een	beetje	als	de	zon	achter	de	wolken	zit.	Het	zonlicht	wordt	
opgevangen	in	speciale	silicium	cellen.	In	deze	cellen	wordt	zon	licht	omgezet	in	elektriciteit.	Dit	noemen	
we	actieve	zonne-ener	gie.	

We	kennen	ook	passieve	zonne-energie.	Bij	passieve	zonne-energie	wordt	de	warm	te	van	de	zon	direct	
gebruikt	zonder	installaties	te	gebruiken.	Bijvoorbeeld	voor	het	opwarmen	van	water	of	een	woonruimte.	
Bij	de	productie	van	elektriciteit	of	warmte	uit	zonlicht,	komen	er	nauwelijks	milieuonvriendelijke	stoffen	
zoals	CO2	vrij.	

In	Nederland	gebruiken	we	voornamelijk	twee	technieken	die	zonlicht	omzetten	in	een	andere	vorm	van	
energie:	

1.									Zonnewarmtecollectoren	(of	zonneboilers)	

2.									Zonnepanelen	

		

Er	zijn	zelfs	voertuigen	die	zich	kunnen	voortbewegen	op	zonne	energie,	zoals	de	solar	racewagen		

Waterkracht 

Waterkracht	is	energie	opgewekt	uit	stromend	water.	Bij	voorkeur	met	�linke	hoogteverschillen	omdat	het	
water	dan	de	meeste	kracht	heeft.	Om	deze	hoogtever	schillen	te	

krijgen	worden	vaak	bij	hoge	stuwdammen	geplaatst.	Milieuor	ganisaties	zijn	meestal	tegen	het	plaatsen	
van	deze	centrales,	om	dat	deze	stuwdammen	slecht	zijn	voor	de	vissen	en	er	hele	valleien	onder	water	
komen	te	staan.	

Behalve	rivierwater	is	ook	kust	water	heel	geschikt	om	energie	op	te	wekken.	Namelijk	met	sys	temen	die	
golf-	en	getijdenkrach	ten	omzetten	in	elektriciteit.	

Aardwarmte en warmte/ koude opslag 

Om	huishoudens	op	een	duurzame	manier	van	warmte	te	voorzien	gebruikt	men	soms	aardwarmte.	
Aardwarmte	zit	in	de	buitenste	laag	van	de	aarde	(maar	soms	toch	nog	wel	op	zes	kilometer	diep).	Men	
pompt	een	vloeistof	via	buizen	naar	beneden	waar	het	opgewarmd	wordt.	Vervolgens	wordt	via	een	
andere	buis	het	warme	water	weer	naar	boven	gepompt.	

Warmte/koude	opslag	lijkt	hier	op	maar	hierbij	is	de	warmtebron	de	zon.	Minder	diep	in	de	bodem	is	het	
niet	zo	warm.	Het	koele	water	wat	hier	zit	wordt	gebruikt	om	in	de	zomer	bijvoorbeeld	kantoren	te	koelen.	
Het	water	warmt	daardoor	op.	Dit	warme	water	wordt	vervolgens	weer	in	de	bodem	gepompt	waar	het,	
om	dat	het	zo	veel	is,	warm	blijft	tot	het	winter	is	geworden.	Nu	pompt	men	dit	warme	water	omhoog	om	
het	kantoor	te	verwarmen.	Het	water	koelt	hierdoor	af	en	wordt	weer	voor	een	half	jaar	in	de	bodem	
opgeslagen.	

Duurzame energie en transport 

Veel	van	deze	bronnen	zijn	ongeschikt	voor	vervoermidde	len.	Elektrische	vervoermiddelen	vormen	hierop	
een	uitzondering.	De	stroom	die	nodig	is	voor	deze	elektrische	vervoermiddelen	kan	wel	duurzaam	
worden	opgewekt.	Bijvoorbeeld	door	windenergie,	zonne-energie	en	waterkracht.	Vliegtuigen	en	grote	
zeesche	pen	moeten	lange	afstanden	a�leggen.	Ze	verbruiken	daarbij	heel	veel	energie	en	zijn	daarvoor	
a�hankelijk	van	(bio)brandstoffen.	Het	is	nog	niet	mogelijk	om	elek	trisch	lange	afstanden	te	vliegen	of	te	
varen.	
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⥀  E���������������	(SDG	7)	

Voor	zover	we	nu	weten	ontstaat	energie	niet.	Energie	wordt	omgezet	van	de	ene	vorm	van	energie	in	de	
andere	vorm.	Zo	ontstaat	bijvoorbeeld	elektrische	energie	in	een	windmolen	doordat	de	bewegingsenergie	
die	in	de	wind	zit	de	wieken	van	de	molen	in	beweging	zet	of	in	een	zonnepaneel	waar	stralingsenergie	
van	de	zon	wordt	omgezet	in	elektriciteit.		

⥀  E����������	�������	(SDG	7)	

Voor	duurzame	elektrische	energie	wordt	energie	uit		duurzame	hernieuwbare	bronnen	omgezet	naar	
elektriciteit.	Voorbeelden	van	apparaten	en	machines	die	dit	doen	zijn:	

● Zonnepaneel	
● Windmolen	
● Gravity	light	
● Fietsdynamo	
● Turbine	in	een	stuwdam	

⥀  Z�����������	(SDG	7)	

‘Zonnepanelen	zetten	licht	om	in	elektriciteit.	Ze	worden	opgebouwd	uit	fotovoltaıs̈che	cellen.	Het	
belangrijkste	onderdeel	van	een	gewone	fotovoltaıs̈che	cel	is	een	stuk	halfgeleidend	materiaal	dat	een	
scheidingsvlak	tussen	p-type	en	n-type	dotering	bevat	(fotodiode).	De	elektrische	stroom	kan	maar	in	één	
richting	door	de	zonnecel	lopen.	Als	er	(zon)licht	(elektromagnetische	straling)	op	de	zonnecel	valt,	
worden	er	elektronen	losgestoten.	Die	gaan	dus	in	de	gewenste	richting	bewegen.	De	beweging	van	alle	
losgemaakte	elektronen	samen	is	de	elektrische	stroom	die	door	de	zonnecel	loopt.’	
(bron Wikipedia)	

⥀  W���������	(SDG	7)	

Een	windmolen	zet	windenergie	om	in	elektriciteit.	De	omzetting	gebeurt	in	de	generator.	

De	generator	van	de	windturbine	is	het	onderdeel	waar	de	De	werking	van	een	dynamo	of	generator	is	
gebaseerd	op	het	principe	van	inductiespanning.	

Inductie	spanning	ontstaat	wanneer	een	geleider	zich	in	een	magnetisch	veld	bevindt	van	wisselende	
sterkte,	het	magnetisch	veld	verandert	dus	van	sterkte.	Door	het	wisselen	van	de	sterkte	van	het	
magnetische	veld,	wordt	er	een	spanning	over	de	geleider	opgewekt,	naarmate	de	sterkte	van	het	veld	
veranderd,	veranderd	ook	de	spanning	over	de	geleider.	De	opgewekte	spanning	is	dus	altijd	een	
wisselspanning.	Dit	verschijnsel	is	het	bekend	als	“De	wet	van	Faraday”.		

⥀  D�	���	���	F������	(SDG	7)	

‘Als	de	door	een	spoel	omvatte	magnetische	�lux	verandert,	ontstaat	over	de	uiteinden	van	die	spoel	een	
spanning.	

De	werking	van	een	generator	is	in	principe	hetzelfde	als	die	van	een	dynamo.	Een	dynamo	bestaat	uit	een	
aantal	magneten	met	een	aantal	spoelen.	De	dynamo	of	generator	bestaat	uit	een	vast	deel,	de	stator	en	
een	draaiend	deel,	de	rotor.	

De	stator	of	rotor	kan	beide	draaiend	of	stilstaand	uitgevoerd	worden.	Bij	een	dynamo	(levert	een	laag	
vermogen)	wordt	de	magneet	als	stator	uitgevoerd	en	de	spoelen	als	rotor.	De	energie	wordt	vervolgens	
door	het	gebruik	van	koolborstels	afgevoerd.	
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Bij	een	windmolen	worden	de	spoelen	meestal	als	stator	uitgevoerd	en	de	magneten	als	rotor.	Dit	heeft	als	
voordeel	dat	de	grote	opgewekte	spanningen	direct	via	de	as	van	de	stator	afgevoerd	kunnen	worden.	Voor	
het	afvoeren	van	de	opgewekte	spanning	zijn	dus	geen	koolborstels	nodig.’	

(Bron:  http://members.home.nl/jangiesen68/de_theorie_achter_de_windturbine.html ) 

 

⥀  G������	�����	(SDG	7)	

Een	gravity	light	zet	zwaartekracht	om	in	licht.	Het	licht	wordt	ingeschakeld	door	een	ballastzak	te	vullen	
met	ongeveer	10	kg	gewicht		en	deze	op	te	tillen	tot	aan	de	basis	van	het	apparaat;	het	gewicht	zakt	over	
een	periode	van	25	minuten	naar	beneden,	en	trekt	daarmee	aan	een	koord	dit	koord	drijft	via	een	
versnellingsbak	een	elektrische	generator	aan,	die	continu	een	LED	voedt.	Dit	zorgt	voor	voldoende	
energie	om	25	minuten	licht	te	geven.	(bron Wikipedia) 

⥀  T���������	�������	(SDG	7)	

Thermische	energie	kennen	we	als	warmte.	Deze	warmte	vinden	we	bijvoorbeeld	in	de	stralingswarmte	
van	de	zon,	de	warmte	vanuit	het	binnenste	van	de	aarde	in	een	geiser	of	de	warmte	in	de	pan	als	hij	op	het	
fornuis	staat.	

Ook	thermische	warmte	ontstaat	niet,	het	wordt	omgezet	van	een	andere	bron.	Hier	volgen	enkele	
voorbeelden	van	apparaten	die	energie	omzetten	naar	thermische	energie:	

● Zonnecollector	
● Houtkachel	
● Gasfornuis	
● Gloeilamp	

⥀  Z�������������	(SDG	7)	

Een	zonnecollector	zet	zonnewarmte	om	in	warme	vloeistof.	Eigenlijk	is	er	hier	dus	geen	echte	omzetting	
van	energiesoort,	slechts	het	meer	bruikbaar	maken	van	de	thermische	energie.	

In	de	gebruikelijke	decentrale	woningaanpassing	worden	voornamelijk	twee	types	collectoren	gebruikt:	
vlakkeplaatcollectoren	en	vacuümbuiscollectoren.	

⥀  V�������������������	(SDG	7)	

De	vlakkeplaatcollector	is	de	meest	gebruikte	collector.	Kleinere	collectoren	van	2	tot	5	m²	worden	
gebruikt	om	een	huishouden	van	warm	water	te	voorzien	en	grotere	collectors	worden	gebruikt	voor	
grotere	gebouwen.	

Het	hart	van	een	vlakkeplaatcollector	is	een	zwarte	plaat,	de	absorber.	Boven	de	absorber	zit	meestal	een	
glazen	plaat.	Zonlicht	wordt	als	het	ware	'gevangen'	achter	het	glas,	als	in	een	broeikas.	Door	de	absorber	
in	een	isolerende	bak	te	plaatsen	houdt	hij	warmte	goed	vast.		

Om	de	gewonnen	warmte	te	kunnen	gebruiken	worden	aan	de	achterkant	van	de	absorber	leidingen	
gemonteerd	waardoor	water	stroomt.	De	hete	absorber	geeft	zijn	warmte	af	aan	het	water.	Dit	water	
circuleert	tussen	de	collector	en	de	boiler.	Dat	is	een	groot	opslagvat	voor	het	warme	water,	waardoor	
warmte	ook	als	de	zon	niet	schijnt	beschikbaar	is.	

⥀  V����̈��������������	(SDG	7)	

Het	werkingsprincipe	van	de	vacuümbuiscollector	is	te	vergelijken	met	een	thermos�les.	Twee	glazen	
buizen,	de	een	binnen	de	ander,	zijn	van	elkaar	gescheiden	door	een	vacuüm.	Op	de	buitenkant	van	de	
binnenste	buis	is	een	zeer	dunne	spectraalselectieve	laag	opgedampt.	Deze	spectraalselectieve	laag	
absorbeert	zichtbaar	licht	en	re�lecteert	het	infrarode	deel	van	het	elektromagnetisch	spectrum.	De	
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werking	is	als	volgt:	het	zonlicht	schijnt	door	de	buitenste	glazen	buis	en	het	vacuüm	op	de	
spectraalselectieve	laag	op	de	binnenste	buis.	De	binnenste	buis	warmt	op.	De	warmte	kan	niet	door	het	
vacuüm	ontsnappen	en	ook	niet	als	warmtestraling:	de	warmte	zit	"gevangen".	De	warmte	wordt	naar	de	
boiler	of	vloerverwarming	verplaatst	door	een	gesloten	systeem	van	buizen	en	een	pomp	via	de	koppeling	
met	water	als	medium.		

 

⥀  H���������	(SDG	7)	

Een	houtkachel	zet	de	chemische	energie	die	opgeslagen	ligt	in	het	hout	om	in	thermische	energie.	Al	jaren	
wordt	gezocht	naar	een	manier	om	deze	omzetting	op	een	meer	ef�iciënte	manier	plaats	te	laten	vinden.	

Alleen	op	hoge	temperatuur,	dus	wanneer	het	hout	fel	brand,	komt	de	energie	uit	het	hout	ef�icient	vrij.	
Een	nadeel	hiervan	is	dat	het	hout	zo	op	is	en	de	impuls	van	warmte	snel	vervlogen	is.		

De	oplossing	voor	het	probleem	kan	gevonden	worden	in	massa.	Indien	de	metalen	brandkamer	van	de	
kachel	niet	blootstaat	aan	de	lucht,	maar	ingepakt	wordt	in	een	steenachtige	massa	trekt	de	hitte	in	de	
massa	en	zal	in	gedurende	enkele	uren	uitgestraald	worden.	

Een	mooi	voorbeeld	van	een	dergelijke	kachel	is	de	Rocket	mass	heater	

⥀  R�����	����	������	(SDG	7)	

	

In	een	Rocket	Mass	Heater	wordt	het	hout	op	hoge	temperatuur	verbrand.	De	brandkamer	is	ingepakt	in	
leem.	De	warmte	wordt	daardoor	niet	direct	afgestaan	aan	de	lucht,	maar	trekt	in	de	massa	van	het	leem	
en	wordt	gedurende	enkele	uren	uitgestraald.	De	rookgassen	worden	door	een	verwarmingsmuur	of	een	
zitbankje	gevoerd	zodat	ook	de	warmte	hier	van	in	de	massa	opgenomen	wordt.	De	temperatuur	van	de	
gassen	die	uiteindelijk	uit	de	schoorsteen	komen	zijn	vaak	slechts	60	graden	(legionella	grens).	Alle	
energie	uit	het	hout	wordt	daarmee	gebruikt	voor	verwarming.	

⥀  D�����������	��	����������	�������	(SDG	7)	
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De	ouderwetse	gloeilamp	zet	elektrische	energie	om	naar	stralingsenergie.	Helaas	is	die	straling	niet	
alleen	in	de	vorm	van	licht,	maar	ook	als	verlies	in	de	vorm	van	warmte.	In	veel	processen	komt	
thermische	energie	vrij	als	verlies.	Voorbeelden	hiervan	zijn:	

● De	warmte	van	een	automotor	
● De	verhoging	van	je	lichaamswarmte	bij	inspanning	
● Het	heet	worden	van	de	remschijven	tijdens	het	remmen	

Wil	je	binnen	de	duurzaamheid	gebruik	maken	van	thermische	energie	dan	is	het	vaak	zaak	deze	om	te	
zetten	naar	een	meer	bruikbare	vorm	van	thermische	energie.	Dit	kan	met	bijvoorbeeld	een	warmtepomp.	
We	kennen	verschillende	soorten	warmtepompen.	

● Lucht	>	vloeistof	warmtepomp	(buitenlucht	>	vloerverwarming)	
● Vloeistof	>		vloeistof	warmte	pomp	(bodemwarmte	>	vloerverwarming)	

	

	

⥀  ����������	�������	(B���������������)	(SDG	7)	

Alles	wat	een	snelheid	heeft	bevat	bewegingsenergie.	Een	rijdende	�ietser,	bewegende	lucht	moleculen,	
stromend	water	en	een	skispringer	bevatten	allen	bewegingsenergie.	Daarbij	is	het	bijvoorbeeld	zo	dat	de	
helling	van	de	schans	de	potentiële	energie	die	de	skispringer	in	zichzelf	heeft	opgeslagen	door	het	trapje	
op	te	klimmen	omzet	in	bewegingsenergie.		

Alleen	bij	duurzaam	transport	is	het	eigenlijk	zo	dat	we	nuttig	gebruik	maken	van	de	bewegingsenergie	
zelf.	Wel	kan	de	bewegingsenergie	omgezet	worden	in	andere	nuttige	energievormen.	Processen	en	
apparaten	waarin	dat	gebeurt	zijn	onder	andere:	

● In	je	handen	wrijven	
● Windmolen	
● Stuwdam	

	

⥀  C��������	�������	(SDG	7)	

Bij	chemische	energie	denken	we	al	snel	aan	een	batterij	of	accu.	Hierin	zitten	chemische	stoffen	die	door	
het	apparaat	worden	omgezet	in	elektriciteit.	Een	meer	onverwachte	vorm	van	chemische	energie	zit	
opgeslagen	in	bijvoorbeeld	hout,	gas	of	biodiesel.	Uiteraard	zetten	we	deze	vaak	om	in	thermische	energie.	

Deze	vormen	van	chemische	energie	kunnen	echter	ook	rechtstreeks	in	elektriciteit	omgezet	worden	door	
middel				van	bijvoorbeeld	een	brandstofcel.	Het	is	tegenwoordig	zelfs	zo	dat	er	experimenten	met	
brandstofcellen	zijn	welke	de	chemische	energie	die	opgeslagen	is	in	urine	omzet	in	elektriciteit.	zie:	
https://yoo.rs/urine-een-uurzame-energiebron-1461066449.html	

Duurzame	processen	waarin	chemische	energie	omgezet	wordt	zijn	bijvoorbeeld:	

● Biovergister	(Chemische	energie:	uitwerpselen	en	plantaardig	afval	>	chemische	energie:	
biogas)	

● Gasfornuis	(chemische	energie:	biogas	>	thermische	energie:	warmte)	
● Verteren	van	eko-boterham	(chemische	energie:	koolhydraten		>	thermische	energie	en	

kinetische	energie)	

	

⥀  B�����������	(SDG	7)	
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Voor	de	verwarming	en	de	elektriciteitsvoorziening	hebben	we	de	gekende	technieken	in	winter	en	zomer.	
Maar	voor	het	koken	valt	men	gewoonlijk	terug	op	aardgas,	elektriciteit	en	de	kachel	op	hout	of	kolen.	
Biogasproductie	op	kleine	schaal	is	nog	te	weinig	bekend.	Nochtans	wordt	deze	techniek	reeds	op	grote	
schaal	toegepast	in	China	en	India.	In	China	alleen	al	gebruiken	eind	2004	zowat	15	miljoen	huishoudens	
biogas	als	kookbrandstof.	Het	niveau	en	de	aard	van	de	ondersteuning	vanuit	de	overheid	is	veelal	
bepalend	voor	het	succes.	

Wat is vergisting? 	
Anaerobe	vergisting	is	een	volledig	natuurlijk	proces.	Voor	dit	proces	zijn	methaanbacteriën	
verantwoordelijk.	Ze	breken	organisch	materiaal	af	en	zetten	het	om	in	biogas.	Dat	doen	ze	in	zuursto�loze	
omstandigheden	(vandaar	an-aeroob).	De	methaanbacteriën	behoren	tot	de	oudste	levende	wezens	op	
onze	aarde.	Drie	tot	vier	miljard	jaar	geleden	kwamen	ze	al	voor,	lang	voor	het	ontstaan	van	de	atmosfeer,	
zoals	we	ze	nu	kennen.	Op	dat	ogenblik	bevatte	de	atmosfeer	nog	geen	zuurstof.	Dat	verklaart	meteen	
waarom	tot	vandaag	de	methaanbacterie	enkel	overleeft	in	een	zuursto�loze	omgeving.	De	
methaanbacterie	bevindt	zich	vooral	in	de	maag	van	herkauwers	.	Ze	komen	ook	voor	in	moerassen,	op	de	
bodem	van	de	oceanen	enz.	De	eenvoudigste	manier	om	de	vergisting	op	te	starten	is	koemest	,	nadien	kan	
men	het	ef�luent	aanwenden	om	de	bacterie�lora	op	peil	te	houden.	

Digestaat		
Na	vergisting	van	organisch	materiaal	blijft	een	digestaat	achter.	De	samenstelling	hangt	af	van	het	
oorspronkelijke	materiaal	en	van	de	veranderingen	die	optreden	tijdens	de	vergisting.	A�hankelijk	van	zijn	
vorm	wordt	organisch	materiaal	voor	24	%	tot	zelfs	80	%	afgebroken	en	grotendeels	omgezet	in	biogas.	
Ruwe	vezels	zijn	moeilijker	af	te	breken	dan	koolhydraten	en	vetten	

Welk materiaal kunnen we vergisten?		
We	onderscheiden	vooral	de	drijfmest,	de	agrarische	afvalstromen,	de	andere	afvalstromen,	en	de	
energiegewassen.	De	aandacht	gaat	vooral	naar	de	energierijke	grondstoffen,	zoals	granen,	oud	brood,	
koolzaadkoek:	de	opbrengst	varieert	tussen	de	500	en	650	m³biogas/ton	materiaal.	De	andere	
grondstoffen	scoren	veel	lager:	van	20	tot	100	m³biogas/ton	materiaal.		

Bron:		http://www.eco-housing.be/nieuwsbrief3.pdf	
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Bron	BIOGAS-E	VZW	

	

	

⥀  B�����������	(SDG	7)	

Biobrandstoffen zijn vloeibare of gasvormige brandstoffen die gewonnen zijn uit biomassa: 
planten, bomen, dierlijk- of plantaardig afval en slib. Ze zijn een vorm van hernieuwbare energie. 
Vloeibare en gasvormige biobrandstoffen worden verkregen uit (vaste) bio massa, zoals dode 
planten of dierlijk materiaal. 

De	biobrandstoffen	worden	ingedeeld	in	eerste,	tweede	en	derde	generatie	biobrandstoffen.	

Bio-ethanol,	biodiesel	of	plantaardige	olie	zijn	op	het	moment	de	meest	voorkomende	biobrandstof.	
Ethanol	ontstaat	door	het	ver	gisten	en	is	toe	te	voegen	aan	de	huidige	brandstof.	

Bio-ethanol,	biodiesel	of	plantaardige	olie	al	dan	niet	gemengd	met	fossiele	brandstoffen	worden	verbrand	
in	motoren	van	voertuigen.	Deze	motoren	zijn	al	dan	niet	omgebouwd,	a�hankelijk	van	het	type	
biobrandstof	en	het	gehalte	van	het	mengsel	

		

Eerste generatie biobrandstoffen 

Biobrandstoffen	van	de	eerste	generatie	worden	gemaakt	uit	suiker,	zetmeel,	oliehoudende	gewassen	of	
restproducten.	Ze	worden	ge	wonnen	uit	koolzaad,	tarwe,	vruchten	van	de	oliepalm,	suikerbieten	en	maıs̈.	

Ze	verminderen	de	CO2-uitstoot	met	30%	tot	maximaal	50%.	Soms	wordt	de	biobrandstof	gemengd	met	
benzine	of	diesel.	We	noemen	het	dan	een	blend.	

In	Brazilië	rijdt	60%	van	de	auto’s	op	een	blend	van	benzine	en	bio-ethanol	gemaakt	uit	suikerriet.	In	
Brazilië	groeit	makkelijk	en	veel	suikerriet.	Door	echter	voedselgewassen	te	gebruiken	als	brandstof	blijft	
er	minder	eten	over	waardoor	de	prijzen	kunnen	gaan	stijgen.	

Arme	mensen	kunnen	daardoor	verhongeren	omdat	ze	geen	eten	meer	kunnen	kopen.	We	onderscheiden	
vier	groepen	eerste	generatie	biobrandstoffen:	

● Bio-ethanol en ETBE 
ETBE	-of	Ethyl	Tertiair	Butyl	Ether-	bestaat	uit	zo’n	50%	bio-ethanol.	Bio-ethanol	wordt	
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wereldwijd	het	meest	gebruikt.	In	Brazilië	rijdt	men	met	blends	van	benzine	en	bio-ethanol,	
gewonnen	uit	suikerriet.	

● Biodiesel  In	Europa	wordt	biodiesel	gewonnen	uit	koolzaadolie.	Maar	ook	andere	plantaardige	
oliën	en	zelfs	gebruikt	frituurvet	en	dierlijke	vetten	kunnen	als	grondstof	dienen.	Pure	biodiesel	
heeft	op	de	eerste	plaats	in	Duitsland	(1900	pompstations)	een	belangrijk	marktaandeel.	In	
Frankrijk	wordt	biodiesel	gebruikt	als	bijmenging	(blend).	

● Pure plantaardige olie (PPO)  PPO	heeft	hetzelfde	productieproces	als	biodiesel,	maar	dan	
zonder	de	stap	van	de	verestering.	De	motor	van	de	auto	moet	worden	omge	bouwd	en	dit	kost	
tussen	€	2000	en	€	4000.	

● Biogas  Biogas	of	methaangas	wordt	geproduceerd	door	anaërobe	vergisting	van	biomassa	of	van	
de	biologisch	a�breekbare	delen	van	het	afval.	Voertuigmotoren	moeten	een	klein	beetje	worden	
aangepast	om	op	biogas	en/of	aardgas	te	rijden.	

Tweede generatie biobrandstoffen  Biobrandstoffen	van	de	tweede	generatie	worden	gewonnen	uit	
houtvezel	(cellulose),	bladeren,	stro,	zaagsel,	olifantsgras	en	houtsnippers.	Deze	biobrandstoffen	zijn	
veelbelovend,	omdat	ze	de	CO2-uitstoot	met	90%	kunnen	reduceren	en	deze	brandstof	niet	ten	koste	gaat	
van	voedsel	en	landbouwgrond.	Het	zal	volgens	de	meeste	experts	echter	nog	vijf	tot	tien	jaar	duren	
voordat	ze	commercieel	beschikbaar	zullen	zijn.	

● Cellulose-ethanol  
Houtvezel	(cellulose)	wordt	eerst	uitgeloogd,	waarna	de	suiker	fermenteert	tot	ethanol.	
Demonstratieprojecten	lopen	in	Zweden,	Canada	en	de	VS.	

● Bio-FT -diesel  
Bio-FT	diesel	wordt	volgens	het	Fischer-Tropsch	(FT)	procedé	uit	biomassa	geproduceerd	door	
vergassing.	Ook	wel	groene	diesel	of	BtL	(Biomass	to	liquid)	genaamd.	Er	staat	een	proeff	abriek	
in	Duitsland.	

●  Pyrolyse-olie  
Pyrolyse	olie	is	een	vloeibare	olie	die	gemaakt	wordt	uit	vaste	biomassa,	door	het	snel	opwarmen	
van	biomassa,	zoals	bijvoorbeeld	hout,	in	afwezig-heid	van	zuurstof.	In	Hengelo	is	de	bouw	van	
een	pyrolysefabriek	(olie	uit	hout)	begonnen.	De	fabriek	is	eind	2014	gereed	en	wordt	vervolgens	
geleidelijk	in	bedrijf	genomen.	

Derde generatie biobrandstoffen  
Er	is	een	derde	generatie	biobrandstof	in	ontwikkeling,	op	basis	van	algen	en	bacteriën.	Deze	organismen	
worden	speciaal	hiervoor	gekweekt.	Als	bron	van	biodiesel	hebben	algen	een	aantal	voordelen	ten	
opzichten	van	planten.	1.	Ze	hebben	een	hoog	oliegehalte	en	zijn	erg	productief.	2.	De	algen	hoeven	niet	op	
zoet	water	te	groeien.	3.	Algen	zijn	uitstekende	afvalverwerkers!	Ze	voeden	zich	met	industriële	
reststoffen,	zoals	kooldioxide	uit	rookgassen,	restwater	uit	agro-industriële	bedrijven,	en	verdunde	mest.	
4.	Algen	bevatten	een	grote	verscheidenheid	aan	andere	nuttige	componenten,	zoals	kleurstoffen,	
antioxidanten,	eiwitten	en	zetmeel.	Deze	componenten	zijn	door	de	chemische-	en	
levensmiddelenindustrie	als	grondstof	te	gebruiken	voor	tal	van	producten.	De	lijst	met	uit	algen	gemaakte	
producten	groeit	dan	ook	gestaag.	Biobrandstof	maken	van	algen	is	nu	nog	heel	duur.	Nieuwe	technieken	
moeten	de	productie	goedkoper	maken.	De	Nederlandse	regering	wil	een	overstap	naar	derde	generatie	
biobrandstof	mogelijk	maken.	Daarom	ondersteunt	het	Ministerie	van	Economische	Zaken,	Landbouw	en	
Innovatie	bijvoorbeeld	het	onderzoeksproject	BioSolar	Cells.	Hierin	werken	onderzoeksinstellingen	en	
bedrijven	aan	grootschalige	productie	van	biobrandstof	uit	algen.	

	

⥀  O�����	���	�������	(SDG	7)	

Veel	van	onze	apparatuur	werkt	op	elektrische	energie.	Dat	komt	voornamelijk	omdat	deze	zo	eenvoudig	
te	transporteren	is.	Leg	een	koperleiding	van	de	bron	naar	de	verbruiker	en	de	energie	stroomt	uit	zich	zelf	
van	de	een	naar	de	ander.	Een	groot	nadeel	van	elektrische	energie	is	echter	dat	het	niet	eenvoudig	op	te	
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slaan	is.	Hiervoor	moet	het	altijd	in	een	andere	energievorm	worden	omgezet,	wat	vaak	gepaard	gaat	met	
verliezen	en	vervuiling.	

Zo	wordt	elektrische	energie	eigenlijk	standaard	als	chemische	energie	opgeslagen	in	accu’s.	De	
conventionele	accu’s	zijn	echter	gemaakt	van	onder	andere	het	giftige	lood	en	zwavelzuur.	En	in	
modernere	accu’s	zitten	stoffen	als	lithium,	nikkel,	koper	en	aluminium,	waarvan	de	winning	met	veel	
verzuring	en	grondwatervervuiling	gepaard	gaat.		

Een	nieuwe	ontwikkeling	is	de	zeezoutbatterij	waarin	zoals	de	naam	al	zegt	zeezout	het	grootste	
component	vormt	tezamen	met	koolstof	elektroden.	

Ook	andere	vormen	van	energie	vragen	soms	om	opslag.	Thermische	energie	is	er	bijvoorbeeld	voldoende	
(soms	zelfs	te	veel)	in	de	zomer	terwijl	er	in	de	winter	juist	een	warmtevraag	is.	Hier	brengt	bijvoorbeeld	
het	Eco-vat	systeem	een	oplossing.	Een	enorme	“thermos�les”	in	de	vorm	van	een	betonnen	buffervat	van	
13	tot		wel	50	meter	doorsnede	wordt	in	de	grond	ingegraven.	Het	water	in	dit	warmtebuffer	wordt	vanuit	
duurzame	bronnen	in	de	zomer	opgewarmd	en	blijft	vanwege	de	grote	massa	meerdere	maanden	warm.		

Een	meer	conventionele	wijze	van	warmteopslag	gebeurt	in	de	grond	zelf.	Hierbij	worden	slangen	in	de	
grond	ingegraven	welke	warmte	afstaan	aan	de	omliggende	grond.	

De	systemen	zijn	te	verdelen	in	open	en	gesloten	systemen	waarbij	de	laatste	te	verdelen	zijn	in	verticale,	
diagonale	en	horizontale	systemen.	

	

	

⥀  E������	��	�����	(SDG	7)	

Het	is	goed	om	de	huidige	energie	systemen	in	kaart	te	laten	brengen	die	gebruikt	worden	in	een	bepaald	
gebouw,	een	project	of	regio	en	de	voor-	en	nadelen	daarvan	te	onderzoeken.	Er	kan	een	stappenplan	
worden	bedacht	hoe	je	in	stappen	de	energiesystemen	zou	kunnen	verduurzamen	voor	het	onderzochte	
gebouw,	project	of	regio.	De	volgende	zaken	daarin	verdienen	aandacht:	

● Wat	is	energie?		
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● Wat	is	de	status	van	de	huidige	technologie	in	een	te	onderzoeken	gebouw,	project	of	regio?	 	

● Maak	een	vergelijking	van	de	belangrijkste	hernieuwbare	energiebronnen:	zonne-	energie,	wind,	
biobrandstof,	gas,	waterkracht.	

● Hoe	kunnen	we	energie	in	het	gebouw,	het	project	of	de	aangewezen	regio/gebied	opslaan?	
(batterijen,	brandstofcellen,	vliegwielen,	water,	zwaartekracht,	stirlingmotoren)	

● Wat	kun	je	doen	om	de	energievraag	van	een	bepaald	gebouw,	een	project	of	een	bepaalde	regio	te	
verminderen?	

● Hoeveel	energie	wordt	er	verbruikt	voor	transport/reizen?	

● Wat	zijn	de		‘ecologische	voetafdrukken’	van	de	energiesystemen	in	een	bepaald	gebouw,	een	
project	of	een	bepaalde	regio?	

● Kun	je	een	CO2	arm	ontwerp	voor	de	energiesystemen	maken?	

T��������	��	M���������	

⥀  Z�����������	����	(SDG	9)	

Bron		https://www.anwb.nl/auto/zelfrijdende-auto/wat-is-de-zelfrijdende-auto	

Volledig	zelfrijdende	auto	is	van	de	nabije	toekomst.	Wat	tegenwoordig	een	zelfrijdende	auto	wordt	
genoemd	is	eigenlijk	een	gewone	auto	met	slimme	sensoren	en	systemen	die	rijondersteuning	biedt.	

De	werking	van	de	systemen	in	een	zelfrijdende	auto	is	in	veel	gevallen	gebaseerd	op	connectiviteit:	de	
auto	verbonden	met	het	internet.	De	komende	jaren	zal	de	auto	in	hoog	tempo	slimmer	en	zelfstandiger	
worden	en	uiteindelijk	(deels)	autonoom	aan	het	verkeer	deel	kunnen	nemen.	Om	een	beeld	te	schetsen	
hoe	snel	dit	gaat	en	welke	systemen	hiertoe	gaan	leiden	heeft	de	ANWB	een	begrippenkader	ontwikkeld.	

		Definities en begrippen 

In	de	media	en	op	diverse	blogs	en	websites	wordt	veel	gesproken	over	zelfrijdende	auto's.	Soms	worden	
het	autonome	auto's	genoemd,	dan	weer	zelfrijdend	en	in	een	ander	geval	coöperatieve	auto's	of	treintjes.	
Omdat	deze	termen	vaak	door	elkaar	heen	gebruikt	worden,	is	het	soms	lastig	te	achterhalen	wat	er	
bedoeld	wordt	en	waar	het	over	gaat.	In	het	begrippenkader	hieronder	staan	de	meest	voorkomende	
begrippen	en	hun	betekenis.	

Begrippenkader 

●   Autonoom voertuig 
Een	voertuig	dat	zonder	ingrijpen	van	de	bestuurder	aan	het	verkeer	kan	deelnemen.	Het	voertuig	
is	uitgerust	met	een	groot	aantal	sensoren.	Samen	met	speciaal	ontwikkelde	cameratechnieken	
houden	deze	sensoren	de	omgeving	nauwlettend	in	de	gaten.	De	auto	analyseert	zelf	deze	data	en	
anticipeert	hierop.	Daardoor	kan	de	auto	zelfstandig	door	het	verkeer	manoeuvreren.	Een	
autonome	auto	onderscheidt	zich	van	een	coöperatieve	auto	doordat	deze	niet	in	verbinding	hoeft	
te	slaan	met	andere	weggebruikers	en	of	systemen	langs	de	kant	van	de	weg.	

● Coöperatief voertuig 
Een	voertuig	dat	bepaalde	rijtaken	ondersteunt	of	overneemt.	Daarbij	wordt	gebruik	gemaakt	van	
communicatie	met	andere	voertuigen	of	informatiesystemen	langs	de	kant	van	de	weg.	De	
ondersteuning	vindt	plaats	door	de	bestuurder	te	informeren	of	te	waarschuwen.	Zo	nodig	kan	het	
systeem	ook	ingrijpen	in	de	besturing.	Communicatie	met	de	omgeving	maakt	het	voor	het	
voertuig	mogelijk	om	steeds	zelfstandiger	(en	op	termijn	volledig	zelfstandig)	te	rijden.	

● Connected voertuig 
Een	voertuig	dat	informatie	verzamelt	en	dit	vervolgens	deelt	via	het	internet.	Het	voertuig	
verzamelt	onder	andere	informatie	over	de	locatie,	het	rijgedrag,	de	gereden	routes	en	de	
toestand	van	de	motor.	Deze	informatie	wordt,	via	een	server,	gedeeld	met	de	bestuurder	en	de	
omgeving. 
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●   Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) 
De	slimme	systemen	die	genoemd	worden,	heten	eigenlijk	Advanced	Driver	Assistance	Systems	
(ADAS).	
ADAS	betreft	systemen	die	zijn	ontwikkeld	om	het	voertuig	en	zijn	interne	systemen	te	
automatiseren,	deze	systemen	te	versterken	en/of	het	voertuig	zich	aan	te	laten	passen	aan	de	
omgeving.	De	systemen	hebben	tot	doel	de	veiligheid	en	rijvaardigheid	(van	de	bestuurder)	te	
verbeteren.	

		Niveaus van automatisering 

Het	is	belangrijk	om	onderscheid	te	maken	in	de	mate	waarin	de	auto's	zijn	geautomatiseerd.	Alleen	als	
rijtaken	voor	100%	zijn	geautomatiseerd	en	het	voertuig	geheel	zelfstandig	de	weg	kan	vinden,	spreken	
we	over	een	volledig	zelfrijdend	voertuig.	De	fase	van	"geen	automatisering"	tot	"volledig	
geautomatiseerd"	is	daarom	ingedeeld	in	verschillende	niveaus	van	automatisering.	De	meest	bekende	
indeling	is	van	SAE	Internationaal,	die	in	onderstaande	tabel	is	te	zien.	Hierin	worden	5	niveaus	
onderscheiden.	

 

⥀  E����������	����	(SDG	9)	

Bron:	
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/2-elektrisch-rij
den/informatie-over-elektrisch-rijden/milieu-en-elektrisch-rijden	

Elektrisch	vervoer	heeft	een	gunstig	effect	op	de	luchtkwaliteit,	geluidsoverlast	en	het	klimaat.	Elektrische	
auto’s	stoten	geen	of	aanzienlijk	minder	schadelijke	stoffen	uit	en	rijden	vaak	op	groene	stroom.	

Elektrische	voertuigen	zetten	energie	ef�iciënter	om	in	beweging	dan	conventionele	voertuigen.	Hierdoor	
is	minder	energie	nodig	bij	dezelfde	verplaatsing.	

Luchtkwaliteit 
Volledig	elektrische	voertuigen	stoten	tijdens	het	rijden	geen	stikstof	en	�ijnstof	motoremissies	uit.	Deze	
voertuigen	leveren	daarmee	een	positieve	bijdrage	aan	de	luchtkwaliteit,	vooral	belangrijk	in	steden.	
Plug-in	hybride	voertuigen	en	auto’s	met	een	range	extender	stoten	gedurende	de	elektrisch	gereden	
kilometers	geen	schadelijke	stoffen	uit.	Zodra	de	verbrandingsmotor	gaat	werken	is	er	wel	sprake	van	
uitstoot.	De	gemiddelde	uitstoot	per	kilometer	ligt	door	deze	combinatie	lager	dan	bij	conventionele	
voertuigen.	Volgens	TNO	zijn	de	�ijnstof	slijtage-emissies	(banden-	en	remmenslijtage)	van	elektrische	

238	

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/2-elektrisch-rijden/informatie-over-elektrisch-rijden/milieu-en-elektrisch-rijden
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/2-elektrisch-rijden/informatie-over-elektrisch-rijden/milieu-en-elektrisch-rijden


24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 239/352

	

voertuigen	circa	25%	lager	dan	voor	conventionele	voertuigen.	Dit	komt	door	het	grotendeels	regeneratief	
remmen.	

Geluid 
Elektrische	voertuigen	verminderen	de	geluidsoverlast	van	verkeer,	doordat	elektromotoren	stil	zijn.	Het	
positieve	effect	is	het	grootst	bij	lage	snelheden,	wanneer	het	geluid	van	de	banden	nog	niet	overheerst.	

Klimaat 
Elektrisch	vervoer	vermindert	de	CO2-uitstoot,	waardoor	het	bijdraagt	aan	een	beter	klimaat.	Om	de	
CO2-uitstoot	van	elektrische	voertuigen	te	kunnen	vergelijken	met	conventionele	voertuigen	is	het	van	
belang	om	uit	te	gaan	van	praktijkgebruiksgegevens.	Daarnaast	dient	ook	de	keten	van	brandstofproductie	
en	voertuigfabricage	en	–recycling/sloop	te	worden	bekeken,	aangezien	in	die	fasen	ook	emissies	
plaatsvinden.	Een	dergelijke	Well-To-Wheel	analyse	voor	middenklasse	voertuigen	is	in	2015	uitgevoerd	
door	TNO.	De	resultaten	zijn	in	onderstaande	�iguur	weergegeven.	Het	betreft	de	CO2-uitstoot	van	
conventionele	en	elektrische	auto’s	op	basis	van	een	levensduur	van	220.000	km.	

	

Uit	de	analyse	blijkt	dat	een	volledig	elektrische	auto	bij	gebruik	van	overwegend	grijze	stroom	een	30%	
lagere	CO2-uitstoot	heeft	ten	opzichte	van	een	gemiddelde	benzineauto.	Bij	gebruik	van	groene	stroom	is	
een	CO2-uitstoot	reductie	van	70%	mogelijk.	Voor	plug-in	hybride	voertuigen	is	de	daling	van	de	
CO2-uitstoot	circa	15-25%.	Hierbij	is	aangenomen	dat	de	aandrijving	voor	30%	van	de	kilometers	volledig	
elektrisch	is.	

Elektrisch	vervoer	staat	aan	het	begin	van	zijn	ontwikkeling.	De	verwachting	is	dat	de	energie-ef�iciency	
van	elektrische	voertuigen	verder	verbetert.	Voor	elektriciteit	is	de	verwachting	dat	dit	steeds	meer	uit	
duurzame	bronnen	wordt	geproduceerd.	Het	is	daarom	van	belang	regelmatig	de	milieuaspecten	van	de	
verschillende	voertuigen	met	elkaar	te	vergelijken.	

Milieuaspecten accu’s 
In	elektrische	auto’s	zitten	vaak	lithiumbatterijen.	Deze	zijn	relatief	veilig	voor	het	milieu	en	zijn	goed	te	
recyclen.	Er	zijn	al	fabrieken	voor	recycling	van	lithiumaccu’s.	Naarmate	het	aantal	elektrische	voertuigen	
toeneemt,	wordt	recyclen	ook	lucratiever.	

De	verwachting	is	dat	in	de	toekomst	accu’s	hergebruikt	worden.	Bijvoorbeeld	voor	tijdelijke	opslag	van	
lokale	wind-	of	zonne-energie.	Voor	dit	doel	gelden	lagere	kwaliteitseisen,	dus	krijgen	afgeschreven	
EV-accu’s	een	tweede	leven.	
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⥀  G��������	�����������	����	����������	���������������	��	���������������	(SDG	9)	

Geschikte	technologie	voldoet	aan	de	volgende	criteria:	

● Lage	kosten,	lange	levensduur	

● Laag	energieverbruik	

● Juridisch	verantwoord	(voldoet	aan	de	wet-	en	regelgeving)	

● Weinig	onderhoud	

● Lokaal	geproduceerd		

● Oplossingen	worden	gevonden	en	geım̈plementeerd	op	de	laagst	mogelijke	niveaus	van	
energieverbruik	

● Veilig	

Het	is	belangrijk	dat	deze	technieken	en	oplossingen	passen	bij	de	plaatselijke	omstandigheden	en	lokaal	
kunnen	worden	aangeschaft	en	onderhouden.	

⥀  AFVAL	SCHEIDEN;	���������,	GFT	�����,	�������,	������,	������,	����,	���	(SDG	13)	

Breng	de	afvalstromen	van	een	bepaald	gebouw,	een	bepaald	project	of	een	bepaalde	gebied	in	kaart.	Wat	
zijn	de	mogelijkheden	van	afvalscheiding	en	recycling	van	deze	afvalstromen?	Wat	wordt	er	al	toegepast?	
Wat	kan	worden	verbeterd?	Wat	is	zwerfafval?	Waarom	is	zwerfafval	schadelijk	voor	het	milieu?	Wat	zijn	
manieren	om	afval	te	verminderen?		

L���������	

De jongeren 

● Begrijpen	de	watercycli	van	een	ecosysteem.		

● Hebben	een	brede	kennis	van	de	verschillende	beschikbare	systemen	om	lokaal	water	te	winnen,	
zuiveren	en	te	beheren.	

● Kennen	de	basis	van	het	winnen	en	zuiveren	van	schoon	en	drinkbaar	water	voor	menselijke	
consumptie	en	voor	het	winnen	van	water	voor	irrigatie.	

● Kunnen	verschillende	manieren	van	afvalwater	zuivering.		

● Begrijpen	de	urgentie	en	methoden	voor	waterbehoud.		

● Begrijpen	de	nadelen	van	fossiele	brandstoffen.	

● Begrijpen	de	elementen	van	lokale	hernieuwbare	energiesystemen	begrijpen.	

● Kunnen	een		overzicht	geven	van	een	breed	scala	aan	duurzame	energiesystemen.	

● Kunnen	een	breed	scala	aan	alternatieve	technologieën	met	lage	impact	die	van	toepassing	zijn	op	
een	het	ontwerp	van	een	enkele	woning	of	bedrijfspand	met	elkaar	vergelijken;	en	dan	niet	alleen	
maar	energietechnologie!	

● Kunnen	de	noodzaak	van	energiebesparing	thuis	en	in	hun	eigen	stad	of	dorp	uitleggen.	

● Kunnen	diverse	methodes	van	afval	scheiden	en	afvalrecycling	vergelijken.	

● Weten	diverse	manieren	te	benoemen	om	(zwerf)afval	te	verminderen.	

● Kunnen	diverse	vormen	van	communicatie	technologie	beschrijven.	

● Kunnen	voor-	en	nadelen	benoemen	van	diverse	communicatie	technologieën.		

A�����������	

● ⥀   Wateropvang	en	hergebruik	
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● ⥀  Duurzame	lokale	energie	en	transport	

● ⥀  Onderzoek	en	evalueer	samen	een	fotovoltaıs̈ch	systeem	
● ⥀  Ontwerp	en	installeer	een	regenwateropvangsysteem	voor	een	dak	
● ⥀  Beoordeel	een	geın̈tegreerd	systeem	voor	hernieuwbare	energie	
● ⥀  Ontwerp	en	bouw	een	grijswatersysteem	
● ⥀  Ontwerp	en	bouw	een	helofyten�ilter	
● ⥀  Ontwerp	en	bouw	een	living	machine	
● ⥀  Ontwerp	een	zwemmeer	
● ⥀  Laat	de	leerlingen	hun	eigen	ecologische	voetafdruk	meten	of	de	ecologische	voetafdruk	van	

een	project	
● ⥀  Onderzoek	welke	afvalstromen	in	een	bepaald	gebouw,	een	project	of	gebied	wordt	gescheiden	

en	hoe	deze	gescheiden	afvalstromen	kunnen	worden	hergebruikt	
● ⥀  Onderzoek	in	een	gebouw	of	een	bepaald	project	hoe	men	met	elkaar	communiceert	en	welke	

technologie	daarvoor	wordt	gebruikt	

3.3.1		⥀   W����������	��	-����������	

Introductie: 

Water	is	van	vitaal	belang.	Mensen	kunnen	niet	lang	leven	zonder.	Daarom	is	het	essentieel	dat	een	men	
toegang	heeft	tot	schoon,	overvloedig	water	voor	dagelijks	gebruik.	Dit	is	echter	niet	altijd	mogelijk	in	
gebieden	met	weinig	neerslag,	weinig	oppervalktewater	of	onvoorspelbare	regenval.	Mensen	moeten	een	
strategie	hebben	voor	waterbeschikbaarheid	op	lange	termijn	en	recycling	van	grijs	water.	

Doel: 

Ontwerpen	van	geın̈tegreerde	infrastructuren	voor	de	opvang,	�iltering	van	regenwater	en	het	hergebruik	
van	water.	

Leerresultaten: 

Basisbeginselen	van	het	beoordelen	van	een	watersituatie	op	een	gegeven	locatie,	hoe	een	systeem	voor	
het	opvangen	van	hemelwater	en	grijswater�iltering	te	ontwikkelen.	

Benodigde materialen  : 

Flip-over.	Grind,	plastic	randen,	graafgereedschap,	schoppen,	vaten,	metalen	of	plastic	buizen	van	10	cm,	
overig	leidingwerk.	

Stappen :	

1. Bekijk	de	�ilm	‘Blue	Gold:	World	Water	Wars’		https://www.youtube.com/watch?v=megBMpB33jE	.	
Bespreek	je	met	de	groep	hun	ervaringen	met	water.	

2. Ontwerp	en	construeer	een	schaalmodel	voor	een	regenwateropvangsysteem	dat	geen	
elektriciteit	gebruikt	voor	het	verpompen	van	water	als	antwoord	op	wereldwijde	
waterproblemen.	Regenwater	wordt	meestal	verzameld	op	daken	of	aangelegde	hellingen	en	
vervolgens	opgeslagen	in	stortbakken	of	tanks	naast	huizen.	Uitstekende	handleidingen	hiervoor	
zijn	verkrijgbaar	bij			The	International	Rainwater	Harvesting	Alliance	.	Meestal	laat	men	het	eerste	
regenwater	na	een	droge	periode	weg	lopen.	De	rest	van	het	regenwater	wordt	vervolgens	
opgeslagen	en	gebruikt	voor	distributie	of	in	een	alternatief	leidingsysteem	in	huis.	Vaak	wordt	
een	zand�ilter	gebruikt	tussen	de	opslagtank	en	het	huis.	Dit	kan	periodiek	worden	doorgespoeld.		

3. Ontwerp	de	componenten	voor	een	helofyten�ilter	voor	één	huishouden.	helofyten�ilters	worden	
gebouwd	met	oppervlaktestroming	(SFCW)	of	onder	stroming	(SSFCW).	De	eerste	gebruikt	
planten	die	in	de	grond	groeien	boven	een	ondoordringbare	laag.	De	SFCW	werkt	in	een	
overstroomde	toestand.	Een	SSFCW	gebruikt	ongeveer	700	mm	grind	aangebracht	boven	een	
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ondoordringbare	laag	en	het	afvalwater	stroomt	horizontaal	ongeveer	100	mm	onder	het	
oppervlak	van	het	grind	-	vandaar	‘onderstroming’.	Planten	worden	in	het	grind	gekweekt	met	
hun	wortels	in	het	water	onder	het	grind	oppervlak.	Typische	planten	die	worden	gebruikt	in	
aangelegde	wetlands	zijn	Phragmites	Australis,	Typhus	en	Scirpus.	

		Beoordeling :	

Nabespreking	van	deze	ervaring	kan	het	beste	worden	gedaan	in	de	vorm	van	een	selectiewedstrijd	
waarbij	iedereen	de	diversiteit	van	opvang-	en	�ilter	modellen	kan	zien	en	bekritiseren.	Vraag:	wat	werkte	
niet	zoals	het	zou	moeten	zijn?	Hoe	kan	dit	verbeterd	worden?		

•	Jongeren:	Vraag	jongeren	wat	ze	geleerd	hebben	over	de	technische	en	praktische	aspecten	van	het	
opvangen	van	regenwater	en	behandeling	met	grijs	water?	Hoe	past	dit	in	de	maatschappij?	Hoe	kan	dit	
gebruikt	worden	in	de	rest	van	de	wereld?	Wat	was	het	belangrijkste	in	deze	activiteit	gebeurde?	Welke	
zaken	missen	ze	nog?	

•	Facilitators:	Wat	heeft	u	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zij	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	gekomen?	Wat	zou	u	de	
volgende	keer	anders	doen?	

3.3.2		⥀   D�������	������	�������	��	���������		

Inleiding: 

Het	ontwerp	van	energiesystemen	kan	het	best	gezien	worden	als	onderdeel	van	een	geın̈tegreerd	
infrastructuurontwerp.	Besparing,	energie,	water,	voedselproductie,	ontwerp	van	gebouwen	en	transport	
kunnen	worden	geın̈tegreerd	om	kosteneffectieve,	ultra	zuinige	energiesystemen	te	bouwen.	Dit	wordt	de	
Integrale	Systeem	aanpak	genoemd.	De	eerste	prioriteit	is	energiebesparing,	waarvan	ecologische	
architectuur,	superisolatie,	ef�iciënte	apparatuur	en	de	attitudes	van	bewoners	onderdeel	zijn.	

Transport	is	een	van	de	moeilijkste	gebieden	om	de	CO2-voetafdruk	te	verkleinen.	We	zijn	enorm	gewend	
aan	de	effectiviteit	van	fossiele	brandstoffen	om	onze	mobiele	energie	te	leveren.	Voor	de	eco-ontwerper	
zijn	er	enkele	opties:	

•	Minimaliseer	de	behoefte	aan	transport	binnen	de	lokale	gemeenschap	en	de	bio	regio.	Ontwerp	lokale	
activiteiten	en	versterking	van	lokale	contacten.	

•	Stimuleer	�ietsen	-	misschien	elektrische	�ietsen	voor	langere	reizen.	

•	Als	biobrandstofgewassen	lokaal	aanwezig	zijn,	overweeg	dan	het	persen	van	geschikte	oliën,	zoals	
koolzaad	of	zonnebloem.	

•	Dorps	bussen	en	deelauto’s.	

•	Integreer	nieuwe	technologieën	naarmate	ze	meer	uit	ontwikkeld	zijn:	bijv.	elektrische-,	perslucht-	en	
waterstoftechnologie.	

Doel: 

Het	onderzoeken	van	de	lokale	energie-	en	transport	opties	en	het	onderzoeken	van	een	meer	
koolstofarme	oplossing	voor	infrastructuur	problemen.	

Leerresultaten: 

Deelnemers	leren	hoe	hun	gemeenschap	energie-	en	transport	problemen	kan	oplossen	en	tegelijkertijd	
de	koolstofemissie	hiervan	kan	verminderen.	

Benodigde materialen: 
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Geen	

Stappenplan: 

1. Verdeel	de	groep	in	twee	teams,	de	een	gaat	zich	richten	op	energie	en	de	ander	op	transport.	
Gebruik	de	onderstaande	onderzoeksvragen	voor	de	beoordeling.	Gebruik	verschillende	
onderzoekstechnieken	(online	informatie,	interviews,	publicaties,	overheidsdocumenten,	etc.)	

2. Voor	het	energieteam:		Beantwoord	de	volgende	vragen:	Hoeveel	woningen	of	bedrijven	zijn	er	
met	zonnepanelen	of	windturbines	in	het	dorp	/	de	stad	/	de	wijk?	Wat	is	groene	stroom?	Bij	
welke	bedrijven	kan	er	in	jouw	stad	/	dorp	/wijk	groene	stroom	afgenomen	worden?	Waar	wordt	
deze	groene	stroom	geproduceerd?	Wat	zijn	energiebesparende	apparaten?	Wat	zijn	
energielabels?	Wat	zijn	LED-	/	spaar-	/	gloei-	/	halogeenlampen?	Hoeveel	gebruikt	een		900 lm	
LED-,	spaar-,	gloei-	en	halogeenlamp?	

3. 	Voor	het	transport	team	:	Hoe	praktisch	en	betrouwbaar	is	het	lokale	openbaar	vervoer	systeem?	
Welke	alternatieve	brandstoffen	worden	gebruikt	voor	voertuigen?	Zijn	er	voertuigen	in	het	dorp	
/	de	stad	/	de	wijk	die	op	een	alternatieve	brandstof	rijden?	Hoe	gemakkelijk	is	het	om	in	het	dorp	
/	de	stad	/	de	wijk	te	�ietsen?	Wat	is	een	deelauto?	Zijn	er	deelauto’s	in	het	dorp	/	de	stad	/	de	
wijk?	

4. Vraag	de	teams	nadat	ze	de	bovenstaande	onderzoeken	uitgevoerd	hebben	een			koolstofarm	
energiesysteem	en	transportsysteem	voor	het	dorp	/	de	stad	/	de	wijk	te	ontwerpen.	

5. Teams	presenteren	hun	bevindingen	en	oplossingen	aan	de	hele	groep.	

		Evaluatie 

Nabespreking	van	deze	ervaring	kan	het	beste	worden	gedaan	in	de	vorm	van	een	selectiewedstrijd	
waarbij	iedereen	de	diversiteit	van	de	oplossingen	kan	zien	en	bekritiseren.	Vraag:	wat	werkte	niet	zoals	
het	zou	moeten	zijn?	Hoe	kan	dit	verbeterd	worden?	

•	Jongeren.	Wat	ontdekten	ze	over	de	technische	en	praktische	aspecten	van	alternatieve	energie	en	
transport?		Hoe	past	dit	in	de	maatschappij?	Hoe	kan	dit	gebruikt	worden	in	de	rest	van	de	wereld?	Wat	
was	het	belangrijkste	in	deze	activiteit	gebeurde?	Welke	zaken	missen	ze	nog?	

•	Facilitators:	Wat	heeft	u	opgemerkt	tijdens	deze	activiteit?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Begrepen	ze	de	aanwijzingen?	Zijn	er	risico's	of	onvoorziene	resultaten	naar	voren	gekomen?	Wat	zou	u	de	
volgende	keer	anders	doen?	

B������	

W����	
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https://www.rvo.nl/sites/default/�iles/Water%20als%20bron%20van%20energie.pdf	

http://edepot.wur.nl/338653	

https://www.voedingswaardetabel.nl/watiswat/water/	

http://www.geography.nl/geogra�ie/index.php?id=640&tx_ttnews[swords]=gis&tx_ttnews[pointer]=70&
tx_ttnews[tt_news]=580&tx_ttnews[backPid]=502&cHash=624e31f�b2	

https://schooltv.nl/video/rioolwater-en-regenwater-waar-komt-ons-water-vandaan-en-waar-gaat-het-na
artoe/	
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https://www.watermuseum.nl/	

https://www.drinkwaterplatform.nl/de-bodem-in-beeld-drukte-in-de-ondergrond/	

https://nl.ripleybelieves.com/�luvial-landforms-what-is-drainage-basin-5725	

http://edepot.wur.nl/164513	

www.kennisactiewater.nl/wp-content/uploads/www.kennisactiewater.nl-documenten-wp2-bachelorscri
ptie-raggy-minten-verantwoordelijkheden-en-bevoegdheden-bij-decentrale-afvalwaterverwerking-.pdf	

https://www.eautarcie.org/nl/03a.html	

http://www.vewin.nl/Waterspiegelartikelen/05-Waterstelling03%202015.pdf	

http://edepot.wur.nl/369731	

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/begrippen-water/	

regenwater	

https://www.mijnwaterfabriek.nl/gebruik-regenwater-woningen/regenwatersysteem-douche-toilet-was
machine-schoonmaak.html		

drinkwater	

https://regenwaterexpert.nl/regenwater-als-drinkwater/	

grijs	water	

https://saniwijzer.nl/projecten/t-natuurlijk-huus/detail=65	

http://www.bioniers.nl/	

https://www.mycelco.nl/	

zwart	water	
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● Geschikte	technologie	voor	circulair	water	en	energie	systemen	

● Schoon	drinkwater		

● Waterwinning	

● Waterzuivering	

● Waterbeheer	

● Hernieuwbare	energie	

● Energiebesparing	
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● Communicatie	technologie	

● Straling	

● Afvalscheiding	

● Afval	recyclen	
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3.4	S����-	��	�������������	

I����������		

Voor het eerst in de menselijke geschiedenis woont meer dan vijftig procent van de mensen in de 
wereld in de stad. Geschat wordt dat steden ongeveer twee procent van het aardoppervlak bedekken, 
maar ze verbruiken 75% van de natuurlijke hulpbronnen van de planeet. Naarmate meer en meer 
mensen naar grote steden trekken, zal de consumptie toenemen, wat betekent dat stedelijke gebieden 
de belangrijkste aanjagers zijn geworden van de ecologische crisis. 

Materialen	op	aarde	worden	steeds	schaarser.	Nu	na	een	paar	honderd	jaar	van	roekeloze	uitbuiting	en	
giftige	industrialisatie,	bevinden	de	belangrijkste	levensondersteunende	functies	van	de	biosfeer	zich	in	
een	staat	van	degradatie	en	achteruitgang.	Vanuit	ecologische,	economische,	sociale	en	culturele	
perspectieven	is	de	situatie	behoorlijk	serieus	te	noemen	en	vraagt			om	onze	onmiddellijke	aandacht.		

Een	van	de	beste	dingen	die	je	kunt	doen	voor	het	herstel	van	het	milieu,	is	vanaf	nu	actieve,	praktische	
stappen	te	zetten	in	het	herstel	van	de	natuur.	Hiermee	kun	je	al	in	het	klein	beginnen	door	bomen	te	
planten,	een	oude	boomgaard	mulchen,	de	bodem	in	je	tuin	verbeteren	door	compost	toe	te	voegen	of	
alleen	al	door	dat	ene	plastic	zakje	wat	je	ziet	in	de	berm	op	te	pakken	en	netjes	weg	te	gooien.	

De	laatste	tijd	lijken	natuurrampen	vaker	voor	te	komen	en	met	zwaardere	gevolgen:	aardbevingen,	
tsunami’s,	orkanen,	overstromingen	en	branden	veroorzaken	allemaal	massale	vernietiging	en	onmetelijk	
leed.	Combineer	je	dit	met	rampen	die	worden	veroorzaakt	door	menselijk	gedrag	zoals	verzilting,	
ontbossing,	verwoestijning	en	industriële	vervuiling,	nucleaire	catastrofes	en	oorlog,	dan	moet	er	een	
systematische	methode	worden	bedacht	om	effectief	en	ef�iciënt	te	herbouwen	na	een	ramp.	De	principes	
en	werkwijzen	van	het	integraal	systematisch	gebiedsontwerp	kan	mogelijk	een	oplossing	bieden.	

Een	goed	voorbeeld	daarvan	is	de	re-vegetatie-	en	regeneratie-inspanningen	van	de	mensen	in	ecodorp	
Auroville,	in	de	Tamil	Nadu	van	India:	in	de	loop	van	dertig	jaar	is	de	eens	uitgedroogd,	gebakken	
modderlandschap	verandert	in	een	bloeiend	bos	en	een	lee�bare	omgeving	voor	een	groot	aantal	levende	
organismen	–	inclusief	de	mensen	zelf.	Hoe	ironisch	ook,	het	opruimen	na	een	ramp	biedt	de	mogelijkheid	
duurzame	vernieuwingen	door	te	voeren.	Het	leven	gaat	door.	Vaak	kunnen	de	overheden	de	herbouw	na	
een	ramp	niet	aan.		Bewoners	moeten	daarom	op	zichzelf	kunnen	vertrouwen	voor	de	wederopbouw.	
Daarom	is	het	belangrijk	dat	steeds	meer	mensen	gebieden	leren	ontwikkelen	met	behulp	van	de	
duurzame	integrale	systeem	aanpak! 
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W�����	

Het	is	belangrijk	dat	gemeenschappen	veerkrachtig	zijn;		dat	gemeenschappen	(steden	en	dorpen)	in	staat	
zijn	om	zichzelf	te	herstellen	na	een	heftige	gebeurtenis	en	niet	a�hankelijk	hoeven	zijn	van	steun	van	de	
overheid.	

H��	

Door	de	groene	bebouwde	omgeving	te	laten	functioneren	als	een	ecosysteem,	kunnen	dorpen	en	
steden	veerkrachtig	en	klimaat	adaptief	zijn.	

V����������	������	

● Wordt	er	in	het	project	van	de	jongeren	rekening	gehouden	met	CO2	neutraal	bouwen,	klimaat	
adaptatie,	afvalbeheer,	een	gezond	binnenklimaat?		

● Is	er	in	het	project	van	de	jongeren	rekening	gehouden	met	de	communicatie-infrastructuur?	

● Is	er	in	het	project	van	de	jongeren	aandacht	geschonken	aan	de	vraag	in	hoeverre	de	bebouwde	
omgeving	in	uw	project	kan	functioneren	als	een	ecosysteem?	

● Is	er	in	het	project	aandacht	geschonken	aan	slimme	verwarmings-	en	koelsystemen	passend	bij	
de	klimatologische	omstandigheden	van	de	te	bebouwen	of	te	renoveren	plek?	

● Is	er	in	het	jongerenproject	nagedacht	over	de	ventilatie	van	de	gebouwen?	Is	er	nagedacht	over	
het	al	dan	niet	noodzakelijk	zijn	van	tochtwering?	

● Wordt	er	in	het	jongerenproject	gebruik	gemaakt	van	groene	daken	in	verband	met	de	CO2	
opname,	biodiversiteit,	isolatie	en	klimaatadaptatie?	

● Is	er	voor	het	jongerenproject	een	berekening	gemaakt	voor	de	voetafdruk	van	gebouwen,	
bouwmaterialen,	constructietechnieken	of	energiesystemen?	

● Is	er	in	het	jongerenproject	aandacht	geschonken	aan	het	inzetten	van	sensortechniek,	monitoring	
en	koppeling	van	systemen	in	een	smart	grid?	

W��	

T����������	�����	

⥀  M���������	��	��������	�������	(SDG	9	��	SDG	11)	

Transport	is	een	belangrijk	probleem	bij	het	ontwerpen	van	steden.	Er	zijn	al	vele	pogingen	ondernomen	
om	het	gebruik	van	auto’s	in	de	stad	te	verminderen	maar	dat	wil	nog	niet	zo	erg	lukken.	De	�iets	zou	een	
oplossing	kunnen	bieden.	Met	hun	onovertroffen	ef�iciëntie	spelen	�ietsen	een	belangrijke	rol	in	een	
energiezuinige	toekomst.	Maar	hoe	ga	je	een	winkel	bevoorraden	op	de	�iets?		

Het	blijkt	lastig	te	zijn	voor	ons	transport	de	CO2-voetafdruk	te	verkleinen.	We	zijn	zo	gewend	aan	de	
effectiviteit	van	fossiele	brandstoffen	voor	het	leveren	van	onze	mobiele	energie.	Er	zijn	echter	enkele	
opties	die	het	bekijken	waard	zijn:	Het	minimaliseren	van	de	behoefte	aan	transport,	lokaliseren	van	
activiteiten	en	versterking	van	interne	connecties,	�ietsen	–	misschien	elektrische	�ietsen	voor	langere	
reizen,	als	biobrandstofgewassen	lokaal	zijn	kan	het	persen	van	geschikte	oliën,	zoals	koolzaad	of	
zonnebloem	worden	overwogen,	auto’s	delen,	nieuwe	technologie	gebruiken:	elektrisch,	perslucht	en	
waterstof.	
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⥀   S���������	������������:	���������	���	�����	��	��������	��	��	����	(SDG	6,	7,	8.	9.	��	11)	

(Bron:	artikel	van	Bart	Anderson)		

Permacultuur	heeft	bewezen	belangrijke	ontwerpprincipes	en	ideeën	te	bieden	voor	diverse	duurzame	
levensstijlen.	Hoewel	de	voorschriften	meestal	worden	geassocieerd	met	biologische	landbouw	en	
voedselproductie,	is	deze	ook	van	toepassing	op	stadsinrichting.	Een	belangrijke	permacultuurtool	is	het	
indelen	van	een	gebied	in	zones	en	sectoren.	De	techniek	wordt	regelmatig	behandeld	in	Permaculture	
Design	Cursussen.	Een	gratis	online	cursus	kun	je	vinden	op:	
http://www.permacultuurnederland.org/wp/online-materiaal-boeken-etc/#.XBZB9WhKjIU	

Zones	worden	meestal	voorgesteld	als	zes	concentrische	cirkels,	variërend	van	Zone	0	(thuis)	tot	Zone	5	
(niet-beheerd	land).	Toegepast	op	steden	kan	de	volgende	zone	indeling	worden	gebruikt:	

● Zone	0:	Thuis.	

● Zone	1:	loopafstand	(“pedosphere”).	

● Zone	2:	�ietsafstand	(“cyclosphere”).	

● Zone	3:	bereikbaar	met	het	openbaar	vervoer	of	met	een	korte	rit.	

● Zone	4:	rijafstand.	

● Zone	5:	alleen	bereikbaar	per	vliegtuig	of	ander	langeafstandsvervoer.		

⥀  T���������	T���	P��������	

Transition	Towns	(TT)	is	een	beweging	die	in	2005	is	opgericht	met	als	doel	gemeenschappen	voor	te	
bereiden	op	de	twee	uitdagingen:	klimaatverandering	en	piekolie.	Sind	2012	zijn	over	de	gehele	wereld	
Transition	Towns	te	vinden.	TT-projecten	willen	het	bewustzijn	omtrent	duurzaam	leven	vergroten,	de	
CO2	uitstoot	drastisch	verminderen	zodat	de	klimaatverandering	vertraagt	en	de	lokale	veerkracht	
aanzienlijk	verhogen	zodat	we	steeds	beter	zonder	fossiele	brandstoffen	kunnen.	Dorpen,	wijken	en	steden	
worden	aangemoedigd	methodes	te	zoeken	om	energieverbruik	te	verminderen	en	hun	zelfredzaamheid	
te	vergroten.	

Zie	voor	detailontwerp	en	-planning	van	Transition	Towns	het	Transition	Handbook	beschikbaar	op	

http://www.cs.toronto.edu/~sme/CSC2600/transition-handbook.pdf	

⥀  N����������	��	������������	(SDG	11)	

Het	is	bekend	dat	een	van	de	belangrijkste	redenen	waarom	rampen	zo	verwoestend	kunnen	zijn,	het	feit	
is	dat	dorpen	en	steden	onvoldoende	voorbereid	zijn	op	een	mogelijke	ramp.	Om	grote	rampen	te	
voorkomen,	moeten	dorpen	en	steden	veerkracht	opbouwen	in	de	regeneratiecapaciteit	van	het	
ecosysteem.	Ecosysteemregeneratie	kan	worden	ontworpen,	zodat	dorpen	en	steden	beter	bestand	zijn	
tegen	overstromingen,	tocht,	branden	en	de	gevolgen	van	vervuiling.	Het	is	daarbij	belangrijk	dat	een	dorp	
zelf	in	actie	komt	na	een	ramp.	

Bij	de	hulpverlening	na	een	ramp	zijn	meestal	voedsel,	gezondheid	en	beschutting	de	eerste	zaken	
waaraan	aandacht	geschonken	wordt.	Dit	is	noodhulp.	Er	is	echter	meer	nodig	om	werkelijk	te	herstellen	
na	de	ramp.	Hiervoor	is	het	verstandig	een	plan	van	aanpak	te	maken	waarin	de	volgende	zaken	zijn	
geın̈tegreerd:	

● Plaatselijke	herschikking	en	sloop	van	oude	of	onrechtmatig	gebouwde	panden	welke	vervangen	
worden	door	nieuwe	huizen.	
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● Empowerment	van	de	slachtoffers	na	een	ramp	om	hun	eigen	gemeenschaps-ontwikkelaars	en	
beslissers	te	worden.	

● Handhaven,	creëren	of	verbeteren	van	bestaande	functionele	economische	centra.	

● Verbreding	van	de	natuurlijke	ecosystemen	langs	overbelaste	en	overstroomde	waterwegen	
(ruimte	voor	het	water).	

● Lokaal	afvalbeheer	door	recycling	en	compostering	

● Verbetering	van	openbaar	vervoersinfrastructuur	voor	gebruik	door	voetgangers,	�ietsen	en	
brommers.	

⥀  R����������	SDG	11)	

Co-founder	van	de	World	Future	Council	Herbert	Girardet	heeft	zich	vele	jaren	gericht	op	de	uitdagingen	
en	regeneratie	van	duurzame	stedelijke	ontwikkeling.	Regeneratie	is	een	biologisch	verschijnsel	waarbij	
beschadigde	organen	van	een	organisme	volledig	worden	hersteld.	Girardet	ziet	de	planeet	als	het	
organisme	en	de	aardbodem,	bossen	en	wateren	van	de	planeet	zijn	de	organen.	Hij	pleit	er	daarom	voor	
dat	we	niet	alleen	maar	streven	naar	het	behoud	van	onze	beschadigde	ecosystemen	en	zieke	
gemeenschappen,	maar	om	ze	in	plaats	daarvan	geheel	te	vernieuwen.	Te	regenereren.		

De	kennis	en	technologieën	om	hernieuwbare	energie	onze	belangrijkste	energiebronnen	te	maken	zijn	er	
volgens	hem.	Voor	de	regeneratie	van	de	planeet	is	systemische	verandering	noodzakelijk	Een	aanpak	
waarbij	het	beschermen	van	de	planeet	minstens	zo	belangrijk	is	als	de	belangen	van	de	mens.	Onze	
voortdurende	ontwikkeling	mag	daarbij	niet	langer	ten	koste	gaan	van	onze	ecosystemen.	Volgens	Girardet	
zou	in	alles	wat	wij	doen	en	nastreven,	de	bescherming	en	hernieuwing	van	de	ecosystemen	een	leidend	
principe	moeten	zijn.	

Meer info: 

https://www.worldschool.nl/hugs/docs/Towards_Regenerative_Cities_web.pdf	

https://www.worldfuturecouncil.org/p/herbert-girardet/	

⥀  H������	���	���������	(SDG	15)	

Het	herstellen	van	de	vegetatie	is	het	proces	van	herbeplanting	en	wederopbouw	van	de	bodem	van	
verstoord	land.	Dit	kan	een	natuurlijk	proces	zijn	dat	wordt	geproduceerd	door	kolonies	van	planten	en	
successie .	Het	kan	ook	een	door	de	mens	gemaakte	rewilding-project	zijn,	of	een	project	waarbij	mensen	7

een	versneld	proces	in	gang	zetten	dat	is	ontworpen	om	schade	aan	een	landschap	te	herstellen	als	gevolg	
van	bosbranden,	mijnen,	overstromingen	of	andere	oorzaken.		

Oorspronkelijk	was	het	proces	eenvoudigweg	het	toepassen	van	zaad	en	kunstmest	op	verstoorde	landen,	
meestal	zaad	van	grassen	of	klaver.	Het	vezelige	wortelnetwerk	van	grassen	is	nuttig	voor	erosie	
beheersing	op	korte	termijn,	vooral	op	hellende	grond.	Voor	het	tot	stand	brengen	van	langetermijn	
plantengemeenschappen	is	het	noodzakelijk	om	te	bepalen	welke	soorten	geschikt	zijn	voor	het	klimaat,	
de	omvang	van	de	benodigde	voorraad	en	de	impact	van	de	geın̈troduceerde	vegetatie	op	de	lokale	fauna.		

	 	

7	Successie	is	een	ecologisch	proces	waarbij	een	merkbare	verandering	in	de	soortensamenstelling	binnen	
een	habitat	plaatsvindt.	Deze	verandering	vindt	plaats	binnen	een	bepaalde	tijdspanne	waarna	een	
stabiele	levensgemeenschap	gevormd	wordt.	Bron:	https://nl.wikipedia.org/wiki/Successie_(ecologie).	
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De	motivatie	voor	herstel	van	vegetatie	kan	verschillend	zijn,	maar	erosiepreventie	is	meestal	de	
belangrijkste	reden.	Herstel	van	de	vegetatie	helpt	bodemerosie	voorkomen,	verbetert	het	vermogen	van	
de	bodem	om	meer	water	te	absorberen	bij	heftige	regenval,	en	vermindert	in	combinatie	de	troebelheid	
dramatisch	in	aangrenzende	watermassa's.	Herstel	van	de	vegetatie	helpt	ook	bij	de	bescherming	van	de	
kwaliteit	van	de	bodem	en	het	bodemleven.	

⥀  T���������	����	�������	���	��	���������	(�������������)	(SDG	15)	

Er	zijn	drie	technieken	die	vaak	worden	gebruikt	voor	herbegroeiing:	direct	zaaien,	opgekweekte	plantjes	
en	natuurlijke	of	geassisteerde	regeneratie.	

● Direct zaaien: 	direct	zaaien	houdt	in	dat	zaad	direct	in	de	voorbereide	grond	wordt	gezaaid.	
● Opgekweekte plantjes :	plantjes	die		zijn	opgekweekt	in	kleine	potjes	en	die	zo	makkelijk	te	

transporteren	en	uit	te	planten	zijn	op	de	plek	waar	de	natuur	hersteld	mag	worden..	
Voortplanting	van	deze	plantjes	kan	door	zaad,	door	stekken	of	door	deling.	De	plantjes	kunnen	
met	de	hand	of	met	een	mechanische	pootmachine	op	de	voorbereide	plaats	worden	geplant	

● Natuurlijke regeneratie :	natuurlijke	regeneratie	is	de	term	die	wordt	gebruikt	om	de	groei	van	
planten	te	beschrijven	op	basis	van	zaad	dat	op	natuurlijke	wijze	op	een	bepaalde	locatie	wordt	
verspreid.	

Meer info: 

http://www.�lorabank.org.au/default.asp?V_DOC_ID=962	

http://edepot.wur.nl/328444	

⥀  E���������	(SDG	11)	

Ecobarrios	streeft	naar	het	creëren	van	duurzame	gemeenschappen	binnen	diverse	wijken	in	de	stad.	Een	
grote	inspiratiebron	is	Ecobarrios	in	de	stad	Bogotá.	Ecobarrios	is	geın̈spireerd	door	de	meer	dan	10.000	
ecodorpen	in	de	wereld	en	heeft	manieren	gezocht	om	kennis	en	ervaringen	uit	de	ecodorpen	aan	te	
passen	aan	het	stedelijke	scenario	als	een	antwoord	voor	de	burgers	in	hun	zoektocht	om	hun	stad	te	
transformeren	in	iets	moois,	iets	gezonders	en	blijers.		

Ecobarrios	houden	zich	bezig	met:	

● Gemeenschapsvorming	en	burgerparticipatie	

● Leiderschapsworkshops	

● Beheer	van	afval	van	huishoudens	en	bedrijven	

● Compostering	binnen	en	buiten	de	lokale	gemeenschap	

● Lokaal	duurzaam	water-	en	energiebeheer	

● Verantwoorde	consumptie	

● Organisch	tuinieren	in	de	stad	

⥀  S�����	��������	������	(SDG	11)	

Nu	er	zo	veel	mensen	in	de	stad	leven	moeten	we	duurzame	oplossingen	voor	steden	creëren.	Al	jaren	
wordt	er	gezegd	dat	je	steden	kunt	bouwen	die	zelf	hun	eigen	energie	produceren,	maar	dat	valt	nog	te	
bezien.	Er	zijn	voorbeelden	van	duurzame	smart	cities	in	Arabische	steden	in	de	woestijn	(Abu	Dhabi	en	
Dubai)	maar	dit	zijn	niet	echt	de	beste	modellen	om	te	imiteren.	Ze	zijn	veel	te	energie-intensief.	

Meer info over duurzame stad Masdar :		https://www.youtube.com/watch?v=WQgInPNinFM	
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⥀  S����	����	(SDG	7	��	SDG	11)	

En	smart	grid	is	eigenlijk	een	slim	energienetwerk.	Dat	klinkt	logisch.	Als	je	je	bedenkt	dat	momenteel	de	
meeste	energie	wordt	geleverd	met	behulp	van	techniek	die	meer	dan	vijftig	jaar	oud	is,	dan	wordt	dat	al	
minder	vanzelfsprekend.	Een	smart	grid	maakt	gebruik	van	informatie.	Dit	zijn	zowel		communicatie-	
technologieën	als	computerintelligentie	in	apparaten	om	op	een	geın̈tegreerde	manier	voor	
elektriciteitsopwekking,	-distributie	en	-consumptie	te	kunnen	zorgen.	Een	smart	grid	zorgt	voor	meer	
ef�iciëntie:	energiegebruikers	kunnen	door	slim	gebruik	te	maken	van	apparatuur	stroom	en	kosten	
besparen.	Bijvoorbeeld	door	een	verwarmings	kacheltje	in	de	schuur	in	de	winter	niet	continu	aan	te	laten	
staan,	maar	juist	op	piekuren	(hoge	energieprijs/energievraag)	uit	te	schakelen.	Doordat	een	smart	grid	
dit	soort	informatie	kan	geven	aan	huishoudens	en	apparaten	zijn	er	talloze	manieren	om	energie	te	
besparen.	Een	slim	energienetwerk	is	niet	mogelijk	zonder	slimmere	huizen	en	kantoren.	Dat	wil	zeggen	
dat		apparaten	in	een	huis	of	kantoor	moeten	weten	wat	ze	met	de	informatie	moeten	doen	van	een	smart	
grid	en	er	moet	een	apparaat	komen	dat	de	apparaten	in	huis	of	kantoor	aanstuurt.	In	Nederland	lopen	
momenteel	30	projecten	waarin	er	op	kleinere	schaal	met	een	smart	grid	gewerkt	wordt.	Bijvoorbeeld	in	
de	Gorinchemse	wijk	Hoog	Dalem.	Daar	staan	50	huishoudens	aangesloten	op	een	smart	grid	die	ervoor	
zorgt	dat	duurzame	elektriciteit	wordt	opgeslagen	en	verdeeld	onder	de	huizen.	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=N8jqbKd8hVg	

https://maken.wikiwijs.nl/user�iles/cdb3d12c1a1c4e16f55c4852807c3e01503f0596.pdf	

⥀  S�������������	(SDG	3	��	SDG	15)	

De	vereniging	Velt	(Vereniging	voor	Ecologisch	Leven	en	Tuinieren)	hebben	ene	leuk	inspiratieboek	over	
stadstuinieren	samengesteld	en	ze	de�iniëren	daarin	stadstuinieren	als	volgt:		

“	Stadslandbouw gaat over “het voortbrengen, verwerken en vermarkten van voedsel in stad en stadsrand, 
gebruikmakend van stedelijke hulpbronnen en reststoffen, mensen. Stadslandbouw is geen doel op zich en 
draagt bij aan andere economische en maatschappelijke baten als leefbaarheid, gezondheid, sociale cohesie, 
educatie, klimaat enz. ”		

Bron:		https://www.velt.be/sites/�iles/content/documenten/Lesgeverstrefdag/ppt_stadslandbouw_frank.pdf	

Meer info over stadstuinieren:  

https://www.velt.nu/sites/�iles/content/documenten/Seizoenen/2014/seizoenen_juli_2014.pdf	

https://www.gezondin.nu/?�ile=937&m=1526745445&action=�ile.download	

https://wilmaslawnandgarden.com/urban-farming-over-de-hele-wereld/	

https://stadstuinieren.wordpress.com/	

En	een	leuk	initiatief:		http://www.voedselbanktuinierenschiedam.nl/	

⥀  U����	����	�����	(SDG	11	��	SDG	15)	

Er	worden		wereldwijd	steeds	meer	eetbare	daktuinen	aangelegd	op	grote	wolkenkrabbers	en	hoge	
kantoor-	en	�latgebouwen.	Deze	robuust	gebouwde		gebouwen	bieden	hier	de	ideale	omstandigheden	voor.	
De	daken	van	dit	soort	gebouwen	kunnen	een	�linke	last	dragen	waardoor	de	stadsboeren	een	dikke	laag	
substraat	(grond)	kunnen	verspreiden	over	het	dak	waar	ze	planten	in	kunnen	worden	gekweekt.	Bij	de	
Brooklyn	Grange	in	New	York	is	in	2010	een	zeer	groot	daktuin,	en	naar	wat	ze	zelf	beweren	de	grootste	
stadsboerderij,	aangelegd.	Deze	daktuin	biedt	een	groots	uitzicht	over	Manhattan’s	iconische	skyline.	De	
Brooklyn	Grange	stadsboerderij	voorziet	dagelijks	de	lokale	community	én	restaurants	van	vers	groente	
en	fruit.	In	Nederland	is	in	Rotterdam	een	stadsboerderij	gerealiseerd	op	een	dak:	de	dakakkers.		
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Meer info dakakkers in Rotterdam: 

https://www.luchtsingel.org/locaties/dakakker/	

  https://www.multifunctioneledaken.nl/�iles/Kennisdocument_Dakakkers.pdf	

⥀  K���������������	(SDG	11)	

Klimaatadaptatie	is	de	mate	waarin	we	de	omgeving	kunnen	aanpassen	aan	klimaatverandering.	
Verandering	van	het	klimaat	zorgt	voor	een	aantal	problemen	in	de	huidige	samenleving.	Zoals	harde	
regenbuien	die	overstromingen	veroorzaken,	bebouwde	omgevingen	die	warmte	vasthouden	en	niet	
makkelijk	a�koelen	en	hittegolven	die	zorgen	voor	uitdroging	van	de	natuur.		

In	Nederland	ondervinden	inwoners	van	grote	steden	met	regelmaat	het	‘stedelijke	hitte-eiland	effect’,	of	
hittestress.	In	stedelijke	gebieden	kan	het	tot	wel	6	graden	Celsius	hoger	zijn	dan	in	onbebouwde	
gebieden.	Wanneer	de	temperatuur	zo	hoog	oploopt,	is	dit	gevaarlijk	voor	kwetsbare	groepen	zoals	
ouderen	en	jonge	kinderen.	De	hitte	veroorzaakt	tegelijkertijd	problemen	door	uitzetting	bij	spoorwegen,	
bruggen	en	andere	infrastructuur.		

Om	dit	soort	problemen	te	voorkomen	is	het	belangrijk	dat	er	maatregelen	genomen	worden.	Kleine	
initiatieven	kunnen	al	meehelpen.	Door	bijvoorbeeld	het	aanbrengen	van	begroeide	gevels,	groene	daken	
en	beplanting	in	de	tuin	in	plaats	van	bestrating.	Naast	dat	de	beplanting	zorgt	voor	het	tegengaan	van	
hittestress,	zorgt	het	ook	voor	een	toename	in	biodiversiteit	van	dieren,	zoals	insecten.	Daarnaast	neemt	
groen	ook	beter	water	op	dan	stenen,	waardoor	minder	snel	wateroverlast	ontstaat.	

L���������	

De jongeren 

● Kunnen	praktische	technieken	toepassen	voor	het	herstellen	van	de	natuur		

● Kunnen	praktische	technieken	toepassen	voor	het	versnellen	van	natuurlijke	processen		

● Kunnen	de	omvang	van	de	schade	inventariseren	van	verzilting,	ontbossing,	woestijnvorming,	
uitputting	van	watervoerende	lagen,	opwarming	van	de	aarde	en	allerhande	vervuiling.	

● Kunnen	principes	van	ecologische	gebiedsontwikkeling	toepassen	die	kunnen	worden	gebruikt	
voor	de	wederopbouw	na	rampen.	

● Kunnen	veerkrachtige	ontwerpen	maken	voor	duurzaam	stads-	en	plattelandsontwerp	

● Kunnen	succesvol	schaarse	middelen	beheren.	

L�������	������������	

● ⥀   Buiten	in	de	natuur	werken	
● ⥀   Bewust	duurzaam	vervoer	
● ⥀   Groene	steden	en	duurzaamheidsmeter	
● ⥀     Jongeren	zetten	zich	in	voor	een	duurzame	stad	

3.4.1		⥀  B�����	��	��	������	������	

Hoe	je	het	ook	went	of	keert;	om	het	milieu	te	herstellen	moet	je	soms	echt	stoppen	met	er	alleen	maar	
over	te	praten,	je	laarzen	en	handschoenen	aantrekken,	de	gereedschappen	pakken	en	naar	buiten	gaan	
om	de	handen	uit	de	mouwen	te	steken	en	daadwerkelijk	te	helpen	bij	het	herstel.	Voor	degenen	die	klaar	
zijn	om	aan	de	slag	te	gaan	is	hier	een	lijst	van	dingen	die	je	kunt	doen,	gebaseerd	op	het	uitgangspunt	dat	
“de	natuur	zelf	het	het	beste	weet:	 	
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● Doe	de	natuur,	daar	waar	mogelijk,	exact	na.	

● Begin	bij	gebieden	waar	het	ecosysteem	nog	het	dichtst	bij	zijn	natuurlijke	toestand	is.	

● Besteed	bijzondere	aandacht	aan	cruciale	soorten	–	soorten	die	de	belangrijkste	componenten	van	
het	ecosysteem	zijn	en	waarvan	vele	andere	soorten	a�hankelijk	zijn.	

● Gebruik	pionierssoorten	en	natuurlijke	successie	om	het	herstelproces	te	vergemakkelijken.	

● Maak	ecologische	niches	opnieuw	waar	ze	verloren	zijn	gegaan.	

● Herstel	ecologische	koppelingen	–	verbind	de	draden	opnieuw	in	het	Web	of	Life.	

● Beheers	/	of	verwijder	bestaande	soorten.	

● Verwijder	of	minimaliseer	de	beperkende	factoren	die	natuurlijk	herstel	verhinderen.	

● Laat	de	natuur	het	meeste	werk	doen.	

3.4.2		⥀  B�����	��������	�������	

Wil	je	inzicht	krijgen	hoe	duurzaam	jij	met	vervoer	om	gaat?	Dan	kun	je	een	zonemap	maken.	Begin	met	
het	markeren	van	de	locaties	van	je	activiteiten	op	een	kaart	van	je	land,	provincie	of	gemeente.	Plekken	
die	je	zou	kunnen	aanstippen	zijn	bijvoorbeeld	je	school,	winkels	die	je	bezoekt,	bibliotheek,	parken,	
familie,	vrienden	–	dus	eigenlijk	alles	waar	je	regelmatig	naar	toe	reist.	Frequentie	van	bezoeken	kan	
worden	aangegeven	door	middel	van	verschillende	kleuren	stippen.	Zet	vervolgens	de	verschillende	zones	
op	de	plattegrond	in	kaart.	Gebruik	daarvoor	de	zone	indeling	van	Bart	Anderson.	De	kaart	is	een	
hulpmiddel	voor	bewustwording	hoeveel	tijd	je	kwijt	bent	aan	vervoer,	welk	vervoer	je	gebruikt	en	hoe	
duurzaam	het	vervoer	is.	

3.4.3		⥀  G�����	������	��	��	������������������	

Inleiding 

Het	creëren	van	groene	steden	is	een	uitdaging	die	wordt	aangegaan	over	de	hele	wereld.	Om	Groene	
steden	worden	ontworpen	voor	een	beter	leefmilieu,	economische	vitaliteit,	sociale	rijkdom	en	geestelijke	
vervulling. 

Doel 

Onderzoek	een	breed	scala	aan	kenmerken	van	‘groene	steden’	en	deel	de	informatie	met	de	jongeren.	
Onderzoek	de	vraag	waarom	een			stad	wordt	beschouwd	als	een	‘groene’	stad	of	koploper	in	stedelijke	
duurzaamheid?	

Leerresultaten 

Inzicht	krijgen	in	de	vele	kenmerken	van	een	groene	stad	en	voorbeelden	van	groene	steden	en	dorpen	
kunnen	geven.	

Benodigde materialen 

Flip-over.	Computers	met	internet.	Kladblok.	Toegang	tot	koplopers	en	leiders	van	groene	steden.	

Stappen 

1. Verdeel	de	klas	in	kleinere	groepen.	

2. Ken	elke	groep	toe	aan	een	andere	stad	die	een	voortrekkersrol	speelt	op	het	gebied	van	
ecologische,	sociale	en	economische	duurzaamheid.	Elke	groep	kan	zich	concentreren	op	een	van	
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deze	aspecten	of	iets	wat	bijzonder	is	aan	de	stad	of	dorp,	zoals	noodhulp	of	transport.	
Voorbeelden	van	steden	die	zij	op	internet	kunnen	onderzoeken	zijn	Curitiba,	Brazilië;	Reykjavik,	
Ijsland;	Vancouver,	Canada;	Barcelona,			Spanje;	Malmö,	Zweden;	Sydney,	Australië;	Freiburg	en	de	
eigen	woonplek	van	de	leerlingen.	Een	handig	hulpmiddel	om	de	duurzaamheid	van	Nederlandse	
gemeente	te	onderzoeken	is	de	duurzaamheidsmeter:	
http://www.duurzaamheidsmeter.nl/index.php?topic=2013-2014&style_id=0	

3. Groepen	onderzoeken	de	volgende	9	categorieën	voor	de	stad	of	dorp:	LUCHTKWALITEIT,	
WATER,	LANDGEBRUIK,	TRANSPORT,	ENERGIE,	VOEDSEL	EN	LANDBOUW,	GROENE	GEBOUWEN,	
AFVALSTOFFEN,	VOLKSGEZONDHEID.	

4. Nodig,	indien	mogelijk,	een	lokale	gemeenteambtenaar	uit	om	te	praten	over	het	
duurzaamheidsplan	voor	de	stad	of	dorp	waar	de	school	is	gevestigd.		

5. Na	onderzoek	naar	de	duurzaamheid	van	hun	stad	presenteert	elke	groep	zijn	bevindingen	aan	de	
hele	groep.	

Evaluatie 

Nabespreking	van	deze	opdracht	kan	het	beste	worden	gedaan	in	de	vorm	van	een	wedstrijd.	Aan	de	hand	
van	vastgestelde	criteria,	opgesteld	door	de	leerlingen,	worden	de	presentaties	beoordeeld	door	de	
leerlingen.	Jongeren	stemmen	na	a�loop	welke	stad	of	dorp	ze	het	meest	vooruitstrevend	vinden	op	het	
gebied	van	duurzaamheid.	 	

● Jongeren.	Vraag	jongeren	wat	ze	hebben	waargenomen.	Hoe	ze	zich	voelden	tijdens	deze	
opdracht.	Wat	hebben	ze	ontdekt	over	de	verschillende	duurzaamheidsinspanningen	van	steden	
die	ze	hebben	onderzocht?	Wat	maakten	het	meest	indruk	over	lokale	inspanningen	op	het	gebied	
van	duurzaamheid?	

● Facilitators.	Welke	bijzonderheden	zijn	u	opgevallen	tijdens	de	uitvoering	van	deze	oefening?	Hoe	
goed	hebben	leerlingen	de	opdracht	kunnen	uitvoeren?	Wat	hebben	de	jongeren	gebruikt	van	de	
aanwijzingen?	Is	er	iets	gebeurt	tijdens	de	uitvoering	van	de	opdracht	dat	uw	aandacht	op	risico’s	
of	onvoorziene	resultaten	vestigde?	

3.4.2		⥀  J�������	����	���	������	����	

Introductie:  

Steeds	meer	mensen	die	in	steden	leven,	zoeken	naar	een	doel	om	voor	te	leven.	Ze	willen	niet	opgaan	in	
de	massa	en	ook	in	de	stad	een	vorm	van	een	positieve	en	actieve	gemeenschap	ervaren.	Jongeren	die	zich	
aansluiten	bij	zo’n	groep	in	de	stad,	willen	zich	vaak	op	een	positieve	manier	inzetten	om	stedelijke	
verwaarlozing,	inkomensongelijkheid,	eenzaamheid,	milieuvervuiling	en	racisme	tegen	te	gaan	door	
activisme,	onderwijs	en	door	een	voorbeeld	te	zijn	voor	anderen.	

Dit	alles	is	terug	te	vinden	in	de	Ecobarrios	projecten.	Deze	projecten	werken	aan	een	duurzame	groene	
stad	door	middel	van	projecten	zoals	het	onderhouden	van	een	stadstuin,	maatschappelijke	projecten	in	
sloppenwijken	of	het	inzamelen	van	zwerfvuil.	Jongeren	uit	gezinnen	met	een	laag	inkomen	vechten	voor	
betere	scholen	en	lee�bare	banen.	Andere	jongeren	werken	eraan	om	de	verbinding	tussen	scholen	en	
bedrijven	te	versterken,	vanuit	diverse	culturen	en	gericht	op	verduurzaming	van	de	relatie	en	de	
omgeving.	

Veel	jonge	leden	binnen	Ecobarrios-projecten	halen	steun	en	kracht	uit	de	visie	omtrent	duurzaamheid,	als	
het	antwoord	op	de	uitdagingen	waarmee	zij	elke	dag	worden	geconfronteerd.	Ecobarrios	ziet	dat	als	de	
‘zaadjes’	die	ze	willen	zaaien	in	de	maatschappij.	Het	Ecobarrios-trainingsprogramma	is	voor	alle	
leeftijden	maar	heeft	zeker	een	grote	impact	op	jongeren.	Het	bekrachtigd	ze	op	een	manier	die	
traditionele	schoolsystemen	niet	kennen	in	hun	curriculum.	
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Doel 

Onderzoek	naar	de	vraag:	Hoe	kunnen	jongeren	groepen	zich	op	een	positieve	en	actieve	manier	inzetten	
voor	het	verbeteren	van	hun	stad.	

Leerresultaten 

Een	horizontaal	perspectief	op	stedelijke	kwesties	en	participatie	van	jongeren.	Leren	wat	het	betekent	om	
de	ander	te	respecteren	en	van	/	met	de	ander	te	leren.	

Benodigde materialen 

Internettoegang	of	contact	met	actieve	jeugdgroepen	in	een	stad	

Stappen 

● Verdeel	de	groep	in	teams	van	4	–	6	personen,	a�hankelijk	van	het	aantal	deelnemers.	

● Elk	team	moet	ten	minste	één	persoon	hebben	die	kan	vertalen	van	Engels	naar	Nederlands.	

● Iedere	groep	kiest	twee	buitenlandse	en	een	Nederlandse	jongerenorganisatie	uit	de	
onderstaande	lijst	om	te	verkennen	en	van	iedere	organisatie	een	kort	verslag	te	schrijven	over	
wat	de	visie,	missie	en	activiteiten	zijn	van	deze	organisaties.	

● Ieder	team	kiest	een	project	uit	een	van	de	onderzochte	organisaties	uit	om	als	voorbeeld	te	
gebruiken	voor	het	opzetten	van	van	een	soortgelijk	project	in	hun	eigen	stad	of	dorp.		

● Ieder	team	beschrijft	van	het	uitgekozen	project	de	visie,	missie	en	plan	van	aanpak	voor	in	de	
eigen	stad	(of	dorp).	

● Vervolgens	presenteren	ze	het	project	aan	de	hele	groep. 

Lijst van buitenlandse organisaties 

● Actieve	Element	Foundation	

● Communitybuilders	Teenagers	

● Harlem	Live!	

● Wiretap	

● Youth	Channel	

● Het	Centre	for	Teen	Empowerment	

● The	Mirror	Project	

● Listen,	Inc.	

● Youth	Empowerment	Centre	

● Project	Seattle	Young	Peoples	
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Lijst van Nederlandse organisaties 

● Jongeren	Milieu	Actief	(	https://jma.org/	)	

● Jonge	klimaatbeweging	(	https://www.jongeklimaatbeweging.nl/	)	

● Nationale	jeugdraad	(	https://www.njr.nl/nl/	)	

● Studenten	voor	morgen	(	https://www.studentenvoormorgen.nl/	)	

● Stichting	Otherwise	(	https://www.otherwisewageningen.nl/en/otherwise/Contact-us.htm	)	

● NextGEN	(	https://ecovillage.org/our-work/nextgen/		)	

Evaluatie 

● Jongeren.	Nabespreking	van	deze	opdracht	kan	het	beste	worden	gedaan	in	de	vorm	van	feedback.	
Aan	de	hand	van	vastgestelde	criteria,	opgesteld	door	de	jongeren	worden	de	presentaties	
beoordeeld	door	de	jongeren	en	geven	de	leerlingen	elkaar	feedback.	

● Facilitators	Welke	bijzonderheden	zijn	u	opgevallen	tijdens	de	uitvoering	van	deze	oefening?	Hoe	
goed	hebben	jongeren	de	opdracht	kunnen	uitvoeren?	Wat	hebben	de	jongeren	gebruikt	van	de	
aanwijzingen?	Is	er	iets	gebeurt	tijdens	de	uitvoering	van	de	opdracht	dat	uw	aandacht	op	risico’s	
of	onvoorziene	resultaten	vestigde? 

H������	�������	

● Wake	Up,	Freak	Out	–	Then	Get	a	Grip	by	Leo	Murray:		www.vimeo.com/1709110	

● Flow	by	Irena	Salina:		www.youtube.com/watch?v=oFAEulGGaCA	

● http://www.ecocitybuilders.org	 	

● http://www.cs.toronto.edu/~sme/CSC2600/transition-handbook.pdf	

● https://www.worldschool.nl/hugs/docs/Towards_Regenerative_Cities_web.pdf	

● https://www.worldfuturecouncil.org/p/herbert-girardet/	

● http://www.geologievannederland.nl/fossielen/planten	

● https://www.vakbladdehovenier.nl/upload/artikelen/dg412dakakker.pdf	

● http://www.voedselbanktuinierenschiedam.nl/	

● https://wilmaslawnandgarden.com/urban-farming-over-de-hele-wereld/	

● https://stadstuinieren.wordpress.com/	

● https://www.velt.nu/sites/�iles/content/documenten/Seizoenen/2014/seizoenen_j
uli_2014.pdf 

● https://www.luchtsingel.org/locaties/dakakker/	

●   https://www.multifunctioneledaken.nl/�iles/Kennisdocument_Dakakkers.pdf	

● https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=N8jqbKd8hVg	

● https://maken.wikiwijs.nl/user�iles/cdb3d12c1a1c4e16f55c4852807c3e01503f0596.pdf	
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K������������	

● Duurzaam	vervoer	

● Permacultuur		

● Stedenbouwkundig	ontwerp	

● Transition	Towns	

● Ecodorpen	

● Herstel	en	hervestiging	

● Ecobarrios	

R��������	������������	
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3.5	I��������	�������	�������	

I����������	

Hoe maak je een integraal systeem ontwerp voor gebiedsontwikkeling duurzaam? Daarvoor 
kunnen we kijken naar de geschiedenis en naar de diverse goede voorbeelden in ons land. In 
ieder geval is het noodzakelijk dat we onszelf trainen de “voetafdruk” van ons ontwerp in elk 
onderdeel tot een aanvaardbaar niveau te verkleinen. 

In	dit	thema	onderzoeken	jongeren	hoe	integrale	systeem	ontwerpen	kunnen	worden	gerealiseerd,	
waarbij	zowel	sociale,	culturele,	economische	als	ecologische	aspecten	worden	geın̈tegreerd	in	een	
ontwerp.	Tevens	worden	tools	en	vaardigheden	aangereikt	hoe	je	een	integraal	ontwerp	in	co-creatie	
met	elkaar	kan	maken.	

W�����	

Omdat	alle	levende	organismen	verbonden	zijn	met	alle	elementen	en	organismen	in	de	biosfeer	waarin	ze	
leven,	en	ingrepen	van	de	ontwerper	alle	levenden	organismen	binnen	dat	systeem	beın̈vloedt.	

Alles wat leeft is verbonden met andere organismen , beïnvloedt deze en wordt beïnvloed. 	

H��		

Door	de	“voetafdruk”	in	ontwerpen	in	elk	onderdeel	tot	een	aanvaardbaar	niveau	te	verkleinen.	

Door	diep	ecologisch	denken	(deep	ecology)	en	Gaia-theorie	te	gebruiken	om	het	diepere	begrip	van	
verbinding	tussen	ons	als	mens	en	de	aarde	te	herwinnen.	

V����������	������	

● Is	de	ecologische	voetafdruk	van	het	project	onderzocht?	
● Zijn	de	12	factoren	van	de	IFF	World	Systems	Map	geintegreerd	in	het	ontwerp.	

(	http://www.internationalfuturesforum.com/world-scanning	)	
● Kunnen	de	permacultuurprincipes	gebruikt	worden	als	een	goede	manier	om	vragen	te	genereren	

over	het	ontwerp	en	het	project	te	verbeteren?	
● Welke	rol	spelen	biophilia	in	het	project?		(	https://youtu.be/eZcIbnpkDtU	)		
● Hoe	zijn	sociaal	kapitaal,	natuurlijk	kapitaal,	gebouwd	kapitaal	en	economisch	kapitaal	toegepast	

in	het	ontwerp	van	het	project	(	https://youtu.be/d05jEprJxtE	)?	
● Wordt	er	in	het	project	gebruik	gemaakt	van	kennis	en	ervaring	uit	de	industriële	ecologie	en	de	

Cradle	to	Cradle-aanpak?	
● Richt	het	project	zich	niet	alleen	op	duurzaamheid	–	op	het	geen	schade	veroorzaken	–	maar	is	het	

tevens	gericht	op	veerkracht?	
● In	hoeverre	is	er	aandacht	voor	de	CO2	neutrale	voetafdruk	van	de	infrastructuur?	Is	ook	deze	

toekomstbestendig?	
● Welke	aspecten	binnen	het	ontwerp	zorgen	er	voor	dat	de	klimaatverandering	langzamer	verloopt	

en	welke	zorgen	er	voor	dat	het	plan	zich	aanpast	aan	de	klimaatverandering?		
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W��	

T����������	�����	

⥀  S����������������	����	��������	�������������������	(SDG	11)	

Systeembenadering	van	duurzaam	gebiedsontwikkeling	richt	zich	op	de	ervaringen	en	kennis	die	nodig	
zijn	om	ons	gevoel	te	versterken	dat	we	behoren	tot	een	bepaald	systeem,	onze	gemeenschap,	dan	de	
planeet	en	uiteindelijk	het	universum.	Het	doel	is	om	het	functioneren	van	levende	wezens	goed	te	
begrijpen,	aangezien	ze	betrekking	hebben	op	alles	van	klimaatverandering,	water	en	energietoekomst.	

Bij	de	het	maken	van	een	duurzaam	plan	voor	een	gebied	is	het	noodzakelijk	dat	er	gekeken	wordt	naar	
het	geheel.	Binnen	een	gebied	zijn	alle	levende	organismen	met	elkaar	verbonden.	Ze	eten	elkaar,	en	
worden	gegeten,	ze	klimmen	er	in	en	worden	beklommen,	enz.	Op	zichzelf	staande	oplossingen	binnen	een	
gebied	kunnen	er	voor	zorgen	dat	een	probleem	op	het	ene	vlak	wordt	opgelost	maar	dat	er	juist	op	een	
ander	vlak	problemen	ontstaan.	Leren	via	een	systeembenadering	versterkt	ons	gevoel	dat	we	zelf	
behoren	tot	een	systeem,	tot	ons	gezin,	tot	onze	stad	of	dorp,	tot	onze	planeet	en	uiteindelijk	tot	het	
universum.		

⥀  GAIA	T������	(SDG	14,	SG	15	��	SDG	16)	

De	Gaia-theorie	stelt	dat	de	organische	en	anorganische	componenten	van	Planeet	Aarde	samen	
geëvolueerd	zijn	als	een	enkel	levend,	zelfregulerend	systeem.	Het	suggereert	dat	dit	levende	systeem	
automatisch	de	temperatuur	op	aarde,	de	atmosfeer,	het	zoutgehalte	van	de	oceaan	en	andere	factoren	die	
maken	dat	het	leven	op	aarde	mogelijk	is,	beheerst.	In	een	zin,	"het	leven	onderhoudt	omstandigheden	die	
geschikt	zijn	voor	zijn	eigen	voortbestaan."		

De	Gaia-theorie	werd	eind	jaren	zestig	ontwikkeld	door	Dr.	James	Lovelock,	een	Britse	wetenschapper	en	
uitvinder,	kort	na	zijn	werk	met	NASA	om	te	bepalen	dat	er	waarschijnlijk	geen	leven	op	Mars	was.	Zijn	
onderzoek	leidde	tot	diepgaande	nieuwe	inzichten	over	het	leven	op	aarde.	

Bron:		http://www.gaiatheory.org/	

⥀  IFF	W����	�����	(SDG	13)	

Het	door	IFF	ontwikkelde	“World	Model”		en	daarbij	behorende	spel	‘world	game’	is	een	model	om	de	
uitdaging	van	de	wereldwijde	problematiek	op	een	systemische	manier	te	bekijken.		Het	model	helpt	om	
met	anderen	over	deze	uitdagingen	te	praten	en	het	helpt	om	de	aandacht	te	richten	op	wat	echt	van	
belang	is	bij	het	genereren	van	positieve	ideeën	voor	de	toekomst	in	elke	lokale	situatie.	Het	cirkelvormige	
diagram	is	het	belangrijkste	pictogram	voor	het	wereldsysteemmodel.	Het	onderzoekt	de	twaalf	
belangrijkste	kwesties	(welzijn,	voedsel,	handel,	energie,	klimaat,	biosfeer,	water,	habitat	(plek),	welvaart,	
bestuur,	gemeenschap,	cultuur)	en	positioneert	ze	als	de	knooppunten	van	duurzaam	leven.	Door	te	
concentreren	op	deze	sleutelfactoren	in	de	levensvatbaarheid	van	de	planeet	en	hun	dynamische	
onderlinge	verbindingen	in	een	levend	systeem,	creëert	het	model	een	krachtig	kader	voor	leren	dat	
groepen	in	staat	stelt	zich	te	engageren	met	de	grotere	complexiteit	van	onze	mondiale	situatie.	om	de	
verbanden	tussen	de	verschillende	facetten	binnen	het	gehele	wereld	systeem,	te	onderzoeken.	
(Bron:		http://www.internationalfuturesforum.com/world-game	)	

⥀  M�������������	(	SDG	11	��	SDG	17)	

De	helft	van	de	bevolking	van	de	planeet	leeft	in	steden.	Hoe	kan	een	integraal	ontwerp	worden	toegepast	
in	stedelijke	gebieden	om	het	stadsontwerp	als	een	ecologische	functionerend	systeem	te	creëren?	Een	
masterplanning	benadering	kan	daar	bij	helpen.	Een	masterplan	presenteert	een	visie	voor	de	toekomst	
van	een	gebied	en	analyseert	de	manier	waarop	het	land	wordt	gebruikt.	Zoals	het	uiterlijk	van	een	wijk,	
de	soorten	gemeenschapsfaciliteiten	die	nodig	zijn	en	een	reeks	andere	factoren	zoals	bedrijfsbehoeften,	
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transport	en	groene	ruimte.	Een	Masterplan	stel	je	stapsgewijs	samen.	De	eerste	stap	is	het	
duurzaamheidsprotocol.	Het	ontwerpteam	met	de	opdrachtgever	en	eindgebruikers	bepalen	samen:	

● Visie	
● Prestatiedoelstellingen	(duurzaamheidsindicatoren)	
● Strategische	doelstellingen		
● Financieel	model,	inclusief	cash�low	en	�inanciering	
● Waarden	en	principes		
● Ontwerpspeci�icaties	
● Levering		
● Monitoring	(uitkomstmapping)	

Vervolgens	wordt	dit	duurzaamheidsprotocol	getest	op	haalbaarheid.	Hiervoor	worden	vaak	
softwareprogramma's	voor	gebruikt.	Zoals	Ecotect.	Ecotect	Software	wordt	bijvoorbeeld	gebruikt	om	het	
energieverbruik	van	gebouwen	te	berekenen	door	de	context	binnen	de	omgeving	te	simuleren.	Deze	
software	wordt	voornamelijk	gebruikt	door	architecten	en	bouwingenieurs	om	hun	ontwerpen		te	
verbeteren.	De	software	is	ingebed	in	de	belangrijkste	CAD-architectuur	van	Autodesk,	volledig	compatibel	
met	Autodesk	REVIT.		
Bron:		https://www.world-habitat.org/wp-content/uploads/2016/03/Community-Guide-Masterplanning_BSHF5.pdf	

⥀  V���������	���	��	�����������	����������	��	��������	(SDG	7,	SDG	13	��	SDG	16)	

Het	is	goed	om	stil	te	staan	en	te	kijken	naar	de	gecombineerde	impact	van	klimaatverandering	en	piekolie	
op	ontwerpprocessen.	Piekolie	beschrijft	de	situatie	waarin	de	wereldwijde	olieaanvoer	een	piek	bereikt.	
Na	deze	piek	nemen	de	olievoorraden	af			en	stijgen	nooit	meer.	Twee	grote	vragen	die	daarin	interessant	
zijn,	zijn:	Wanneer	is	de	olieproductie	op	z’n	hoogtepunt?	En	wanneer	kan	het	aanbod	de	vraag	niet	meer	
bijhouden?	Deze	vragen	zijn	echter	niet	zo	makkelijk	te	beantwoorden.	Dat	komt	ondermeer	door	
geheimhouding	en	onduidelijkheid	in	data	omtrent	olieproductie	en	oliereserves.	Het	komt	ook	doordat	de	
olieproductie	niet	alleen	bepaald	wordt	door	geologie	maar	ook	door	marktwerking,	technologie	en	
politiek.		

Klimaatverandering	is	de	bijna	onomkeerbare	erfenis	van	tweehonderd	jaar	vervuiling	door	fossiele	
brandstoffen.	Een	'power	down	plus	renewables'-strategie	kan	beide	problemen	mitigeren.	
Klimaatverandering	is	samengevat	in	de	volgende	gedeeltelijke	verklaring	van	zestien	grote	internationale	
wetenschappelijke	academies:	

	"	Het werk van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) vertegenwoordigt de 
consensus van de internationale wetenschappelijke gemeenschap over de wetenschap van de 
klimaatverandering. IPCC concludeert dat de gemiddelde mondiale oppervlaktetemperatuur tegen 2100 met 
1,4oC tot 5,8oC boven de niveaus van 1990 zal stijgen. De balans van het wetenschappelijke bewijsmateriaal 
vereist effectieve stappen om schadelijke veranderingen in het klimaat op aarde te voorkomen. 	"	

Deze	twee	belangrijke	wereldproblemen	(piekolie	en	klimaatverandering)	spelen	zich	tegelijkertijd	af	en	
zijn	een	grote	bron	van	informatie	voor	onze	ecologische	ontwerpen,	wat	leidt	tot:	

● Behoud	en	ef�iciënt	gebruik	van	materialen	en	energie	in	alle	fasen	van	constructie	en	uitvoering;	
● 	CO2-neutraal	ontwerp	voor	alle	bouwprojecten.	Geen	gebruik	van	fossiele	brandstoffen	en	het	

verkrijgen	van	elektriciteit	uit	een	koolstofneutrale	voorziening	zoals	wind	of	zon;	
● 	Ontwerpen	maken	gebruik	van	bouwstoffen	met	een	lage	ecologische	voetafdruk	en	apparaten	

met	een	laag	energieverbruik.;	
● 	Het	compenseren	van	alle	onvermijdelijke	koolstofemissies	met	een	verantwoord	systeem,	zoals	

het	exporteren	van	koolstofneutrale	elektriciteit	of	het	planten	en	onderhouden	van	een	nieuwe	
park	met	bomen.	

Het	ideaal	is	om	snel	tot	een	situatie	te	komen	waarin	fossiele	brandstoffen	(voornamelijk	olie,	aardgas	en	
steenkool)	substantieel	in	de	grond	blijven.  
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⥀  D��������������	(SDG	11)	

Bij	het	selecteren	van	technologieën	om	de	ecologische	voetafdruk	te	verkleinen,	is	de	grote	van	het	
project	belangrijk.	Om	een			WKK-installatie	economisch	rendabel	te	maken	is	een	grote	nederzetting	
(meerdere	huishoudens)	noodzakelijk,	terwijl	het	gebruik	van	zonnewarmte	in	de	vorm	van	zonnepanelen	
al	bij	1	woning	economisch	rendabel	is.	In	het	verleden	hebben	ontwerpers	gekozen	voor	een	
gecentraliseerde	benadering	van	infrastructuur.	Het	heeft	echter	grote	voordelen	om	een	
		gedecentraliseerde	strategie	te	realiseren	met	projecten	die	in	districten	zijn	ontworpen.	Decentralisatie	
maakt	een	systeem	veerkrachtiger	en	zelfvoorzienend.	Voor	nieuwe	ontwerpen	voor	stedelijke	
infrastructuren	wordt	steeds	vaker	gekozen	voor	moderne	gedecentraliseerde	wijken	voor	5.000	mensen	
of	2.000	huizen.	De	districten	zelf	zijn	onderling	met	elkaar	verbonden.	Deze	onderwerpen	staan			goed	
beschreven	in	het	boek	Designing	Ecological	Settlements	van	Declan	Kennedy.	

⥀  R������������	(SDG	11)	

Naast	de	strategie	van	decentralisatie	om	de	ecologische	voetafdruk	te	verkleinen,	is	ook	herlokalisatie	een	
manier.	Lokale	koppelingen	worden	gemaakt	en	versterkt.	Een	goed	voorbeeld	is	de	nadruk	op	lokaal	
geproduceerd	voedsel	in	vergelijking	met	wereldwijd	ingezameld	supermarktvoedsel.	Lokale	boeren	
leveren,	besparen	transportkosten	en	ondersteunen	de	lokale	economie.	Community	supported	
agriculture	(CSA)	en	lokale	valuta	zijn	manieren	om	de	interne	banden	binnen	een	bioregio	te	versterken.	

⥀  N����	������������	����������	���������	���	M������	M��-N���	(SDG	1,	2,	3,	4,	5	��		16)	

Manfred	Max-Neef	schetst	negen	fundamentele	menselijke	behoeften:	levensonderhoud,	bescherming,	
genegenheid,	begrip,	participatie,	recreatie	(in	de	zin	van	vrije	tijd,	tijd	om	na	te	denken	of	niets	doen),	
creatie,	identiteit	en	vrijheid.	

Meer info: 

https://www.biebtobieb.nl/system/�iles/berichten/bijlages/max_neef_concept_-_qd_tekst_voor_innovatie
raad.pdf	

⥀   K��������	���	�������������	��������	�����������	���	“R���������	T�������		(SDG	11	��	SDG	16)	

David	Salter	en	Brian	Walker	hebben	kenmerken	van	veerkrachtige	systemen	beschreven	in	hun	werk	
“Resilience	Thinking”.	Deze	kenmerken	zijn:			snelle terugkoppeling (feedback), diversiteit, 
modulariteit, ecologische variabiliteit, langzame variabelen begrijpen, innovatie, overlap in 
bestuur, ecosysteemdiensten die worden gewaardeerd, de verschillende verbindingen van mensen 
met elkaar en met alle levende wezens (deze verbindingen zijn gezien en ongezien; innerlijk en 
uiterlijk). 

⥀   P�����������	(SDG	11,	SDG	14,	SDG	15,	SDG	16	��	SDG	17)	

‘ The aim of permaculture is to make our lives more sustainable and more productive while reducing the work 
and energy required. We do this by taking natural ecosystems as the model for designing our houses, gardens, 
farms, woodlands, towns and villages.’  	Patrick	White�ield	

Permacultuur	is	een	methode	om	de	samenwerking	tussen	de	mens	en	haar	omliggende	natuur	te	
vergroten,	met	als	lange	termijn	doel	de	overleving	van	beide.	De	methode	komt	uit	Australië.	
Permacultuur	is	de	Nederlandse	vertaling	van	‘permaculture’.	Permaculture	is	een	samengesteld	begrip	
van	Permanent	Agriculture	en	Permanent	Culture.	Met	permacultuur	ontwerp	je	een	functioneel	systeem	
om	de	mens	heen	met	de	sterkte	en	veerkracht	van	een	ecosysteem.	Permacultuur	is	ontwerpen	met	de	
natuur.	Permacultuur	gebruikt	twaalf	principes	bij	het	maken	van	een	ontwerp.		
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Deze	twaalf	principes	zijn:		

1. Observatie	en	interactie	-	Beauty	is	in	the	eye	of	the	beholder		
2. Opvang	en	behoud	van	energie	-	Make	hay	while	the	sun	shines		
3. Zorg	voor	opbrengst	-	You	can’t	work	on	an	empty	stomach		
4. Accepteer	feedback	en	stuur	bij	waar	nodig	-	The	sins	of	the	fathers	are	visited	on	the	children	

unto	the	seventh	generation		
5. Gebruik	en	erken	de	waarde	van	hernieuwbare	bronnen	en	diensten	-	Let	nature	take	its	course		
6. Produceer	geen	afval	-	Waste	not,	want	not		
7. Ontwerp	eerst	patronen	en	later	details	-	Can’t	see	the	wood	for	the	trees		
8. Integratie	in	plaats	van	afscheiding	-	Many	hands	make	light	work		
9. Kies	kleine	en	langzame	oplossingen	-	The	bigger	they	are,	the	harder	they	fall	-	Slow	and	steady	

wins	the	race		
10. Gebruik,	stimuleer	en	waardeer	diversiteit	-	Don’t	put	all	your	eggs	in	one	basket		
11. Gebruik	randen	en	grensgebieden	-	Don’t	think	you	are	on	the	right	track	just	because	it	is	a	

well-beaten	path		
12. Verwelkom	en	reageer	positief	op	veranderingen	-	Vision	is	not	seeing	things	as	they	are	but	as	

they	will	be		

Een	leuk	lesprogramma	over	permacultuur:		http://edepot.wur.nl/115721	

Meer info: 
https://www.permacultuurnederland.org/permacultuurtk/permacultuur7.5.pdf?phpMyAdmin=d53ee53
43433a8c1cf8a0f6cfa21c26c	

http://www.rivendellvillage.org/permacultuur.htm	

⥀   E��	C�������	(SDG	11	��	SDG	17)	

Voor	een	integraal	ontwerp	worden	vaak	meerdere	partijen	betrokken.	Dan	kan	een	openbare	en	
interactieve	ontwerpsessie	met	bewoners,	ondernemers,	ontwerpers	en	andere	direct	betrokkenen	handig	
zijn.		Zo’n	openbare	interactie	ontwerpsessie	noem	je	ook	wel	een	Charette.	Bewoners,	ondernemers,	
ontwerpers	en	andere	direct	betrokkenen	werken	daarin	samen	aan	het	ontwerp.	De	ervaringskennis	van	
bewoners	en	gebruikers	krijgen	zo	ook	een	volwaardige	plaats	binnen	het	ontwerp,	naast	de	professionele	
kennis	van	politici,	ambtenaren	en	stedenbouwkundigen.	

⥀   B��������	(SDG	11,	SDG	14,	SDG	15,	SDG	16	��	SDG	17)	

De	betekenis	van	Bio�ilie	is	letterlijk	“houden	van	het	leven”.	De	term	is	een	samenvoegsel	van	de	Griekse	
stam	“bio”	(het	leven)	en	achtervoegsel	“-�ilie”	(“houden	van”).	In	1984	lanceerde	Edward	O.	Wilson	het	
idee	dat	mensen	van	nature	de	neiging	hebben	een	band	te	zoeken	met	de	natuur,	en	met	andere	
levensvormen.	Wilson	noemde	dit	de	“bio�ilie-hypothese”,	een	natuurlijke	behoefte	aan	andere	
levensvormen.	

In	onderstaande	�ilmpje	kun	je	zien	hoe	bio�ilie	wordt	toegepast	in	ontwerpen.	

https://www.youtube.com/watch?v=laNbZglV06M	

⥀   E����������	��������	������	�������������	��������	SDG	8)	

Ecologische	economie	is	een	groeiend	transdisciplinair	veld	dat	tot	doel	heeft	de	economische	theorie	te	
verbeteren	en	uit	te	breiden	en	de	natuurlijke	systemen	van	de	aarde,	menselijke	waarden	en	menselijke	
gezondheid	en	welzijn	te	integreren.	De	primaire	doel	in	de	conventionele	economie	is	het	verhogen	van	
de	productie	van	goederen	en	diensten	geproduceerd	door	menselijke	industrieën	(gebouwd	kapitaal),	en	
de	bruto	binnenlandse	product	(bbp)	is	een	nationale	maatstaf	voor	de	totale	waarde	van	jaarlijks	
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geproduceerde	goederen	en	diensten.	Conventioneel	economie	gaat	ervan	uit	dat	het	steeds	toenemende	
BBP	wenselijk	is,	mogelijk	is	en	dat	iedereen	ervan	pro�iteert.	

Ecologische	economie	neemt	een	breder	perspectief	en	erkent	dat	er	meer	dingen	zijn	die	bijdragen	aan	
het	welzijn	van	de	mens.	Zoals	gezondheid	en	onderwijs	(menselijk	kapitaal),	vrienden	en	familie	(sociaal	
kapitaal)	en	de	bijdrage	van	de	aarde	en	haar	biologische	en	fysieke	systemen	(natuurlijk	kapitaal).	Het	
doel	is	om	een	dieper	wetenschappelijk	inzicht	te	ontwikkelen	in	de	complexe	verbanden	tussen	
menselijke	en	natuurlijke	systemen,	en	om	deze	inzichten	te	gebruiken	voor	het	ontwikkelen	van	effectief	
beleid	dat	zal	leiden	tot	een	wereld	die	ecologisch	duurzaam	is,	hulpbronnen	redelijk	verdeeld	(zowel	
tussen	groepen	en	generaties	van	mensen	als	tussen	mensen	en	andere	soorten),	en	wijst	schaarse	
middelen	ef�iciënt	toe,	inclusief	'natuurlijk'	en	'sociaal'	kapitaal.	Er	worden	vier	hoofdtypen	kapitaal	
overwogen	in	ecologische	economie:	

•		Gebouwd kapitaal .	Verwijst	naar	goederen	en	diensten	gecreëerd	door	de	menselijke	industrie	-	
gebouwen,	auto's,	apparaten,	wegen,	speelgoed,	enz.	

•		Natuurlijk kapitaal. 	Een	concept	dat	het	belang	en	de	waarde	erkent	van	de	goederen	en	diensten	die	
door	de	natuur	worden	geleverd.	

•		Sociaal kapitaal. 	Verwijst	naar	de	positieve	voordelen	die	worden	verkregen	door	onze	interacties	met	
anderen	(vrienden,	familie,	sociale	groepen)	en	de	gemeenschappelijke	structuren	van	onze	samenleving	
(talen,	instellingen,	onderwijssysteem,	wetten).	Het	maakt	een	major	bijdrage	aan	ons	collectieve	welzijn,	
maar	is	moeilijk	in	geld	te	kwanti�iceren.	

•		Menselijk kapitaal  verwijst	naar	de	som	van	onze	eigen	gezondheid,	persoonlijke	ervaringen,	opleiding,	
talenten,	vaardigheden	en	interesses.	

Collectief	menselijk	kapitaal	(en	sociaal	kapitaal)	kan	niet	worden	gemaximaliseerd	tenzij	er	sociale	
rechtvaardigheid	is	en	gelijkwaardige	toegang	tot	de	kansen	die	onze	maatschappij	biedt.	

⥀   C�����	��	C�����	���������	(SDG	9	��	SDG	12)	

William	McDonough	en	Michael	Braungart	hebben	een	boek	geschreven	over	Cradle	to	Cradle;	van	wieg	tot	
wieg.	Dit	boek	gaat	over	gesloten	kringlopen,	en	over	Afval	is	Voedsel.	McDonough	en	Braungart	
beschrijven	in	hun	boek	dat	de	industriële	revolutie	en	daarbij	behorende	ontwerp-	en	
productiemethoden	de	grondstoffen	van	de	aarde	uitputten.	Ze	zien	dit	als	een	groot	probleem,	zeker	met	
de	sterk	groeiende	Aziatische	economieën,	waardoor	het	uitputten	van	de	aarde	nog	sneller	zal	verlopen.	
De	voorgestelde	Cradle	to	Cradle	ontwerpmethode	zal,	zo	wordt	door	hun	gesteld,	deze	problemen	kunnen	
verhelpen:	een	wereld	waar	producten	de	aarde	niet	uitputten	maar	zelfs	een	positief	effect	hebben	op	de	
aarde.	De	ontwerpmethode	zet	zich	af	tegen	het	oudere	eco-ef�iciency	waarin	vermindering,	recycling	en	
regelgeving	een	belangrijke	rol	spelen.	Eco-ef�iciency	zoekt	niet	naar	oplossingen,	het	stelt	alleen	de	
milieubelastende	effecten	van	producten	uit.	Daarentegen	zet	de	striktere	�iloso�ie	van	Cradle	to	Cradle	
wel	aan	tot	het	zoeken	van	oplossingen.	De	visie	kan	worden	beschreven	als:		“een duurzame 
ontwerpmethode voor systemen waarbij, zelfs als het einde van de levenscyclus is bereikt, geen afval 
ontstaat.” 	Dit	is	anders	dan	bij	andere	methodieken	waar,	zelfs	na	recycling,	materialen	uiteindelijk	afval	
worden.	Dit	komt	vooral	doordat	recycling	vaak	de	kwaliteit	van	materialen	verminderd	(downcycling).	
Door	andere	materialen	te	gebruiken	of	andere	technieken	toe	te	passen,	zoals	het	makkelijk	uit	elkaar	
halen	van	onderdelen,	kunnen	materialen	wel	gerecycled	worden	zonder	dat	de	kwaliteit	verminderd.	De	
kwaliteit	kan	soms	zelfs	verbeterd	worden.	
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Het Cradle to Cradle ontwerp-proces omvat de volgende vijf stappen: 

1. Uit	welke	materialen	bestaat	het	huidige	ontwerp?	Vervang	schaarse,	giftige,	en	niet-duurzame	
materialen	door	duurzame	materialen.	Duurzame	materialen	zijn	in	overvloed	aanwezig	op	aarde,	
zijn	niet	giftig	en	schadelijk	voor	het	milieu,	zijn	hernieuwbaar,	etc.	

2. Laat	je	goed	informeren,	en	maak	een	keuze	op	basis	van	geın̈formeerde	persoonlijke	voorkeuren	
waarvan	je	de	milieueffecten	goed	kan	overzien.	

3. Creëer	een	‘passive	positive’-lijst;	een	lijst	met	gevaarlijke,	minder	gevaarlijke	en	ongevaarlijke	
materialen.	Bekijk	welk	van	de	gebruikte	materialen	opnieuw	weer	te	hergebruiken	is	in	een	
nieuw	te	ontwikkelen	product.	

4. Gebruik	deze		‘passive	positive’	lijst	om	na	te	denken	over	een	tweede	leven	voor	de	materialen	
van	het	ontwerp,	op	zo’n	manier	dat	er	gesloten	kringlopen	ontstaan;	dan	wel	technisch	gesloten	
kringlopen	als	ook	biologisch	gesloten	kringlopen.	

5. Herontwerp	het	huidige	ontwerp	met	de	nieuwe	inzichten.	

Er	bestaat	ook	Cradle	to	Cradle	certi�icering.	De	organisatie	MBDC	(McDonough	Braungart	Design	
Chemistry)	geeft	advies	aan	bedrijven	over	de	toepassing	van	Cradle	to	Cradle,	en	is	tevens	het	enige	
bedrijf	met	de	rechten	om	Cradle	to	Cradle	certi�iceringen	uit	te	voeren.	

⥀   O��������	���	��	����	����������	(SDG	12.	SDG	13	��	SDG	15)	

Biomimicry	toepassen	in	de	techniek	is	niet	per	definitie	duurzaam.	Je	kunt	best	een	biologisch	principe	
namaken	met	bijvoorbeeld	allemaal	gevaarlijke	chemische	stoffen.	Wil	je	echt	goed	met	biomimicry	bezig	
zijn,	dan	moet	je	ook	kijken	hoe	de	natuur	in	zijn	geheel	functioneert.		

Er	is	al	3,8	miljard	jaar	leven	op	aarde,	waarvan	wij	mensachtigen	de	laatste	7	miljoen	jaar	mee	geleefd	
hebben.	Slechts	in	de	laatste	1,8	miljoen	jaar	gebruiken	we	gereedschappen.	Pas	sinds	300	jaar	doen	we	dit	
op	een	industrieel	niveau.	Hoe	kan	het	dan	dat	wij	mensen	in	deze	3	eeuwen	de	natuur	zo	belasten,	dat	we	
deze	op	veel	plaatsen	aan	het	vernietigen	zijn?		En	hoe	kunnen	we	ervoor	zorgen	dat	wij	nog	3,8	miljard	
jaar	kunnen	genieten	van	al	dat	moois?	

	De	Life's	principles	bieden	deze	mogelijkheid.	De	life's	principles	zijn	eigenlijk	ook	een	onderdeel	van	
biomimicry.	Je	kijkt	hierbij	namelijk	ook	goed	hoe	de	natuur	iets	doet	en	zorgt	ervoor	dat	je	deze	
werkwijze	zoveel	mogelijk	volgt.	

	In	de	a�beelding	hieronder	zie	je	de	principes	van	het	leven	weergegeven	in	zes	groepen.	Van	elke	groep	
zijn	een	aantal	regels	weergegeven	die	je	kunt	volgen	om	ervoor	te	zorgen	dat	je	ontwerp	niet	alleen	
functioneel	is,	maar	ook	duurzaam	geproduceerd	kan	worden.	
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Meer	info:		https://bio-sis.net/life-principles/	
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⥀   B���������	��������������	(SDG	12.	SDG	13	��	SDG	15)	

Hoewel	er	niet	een	echt	vaste	werkmethode	binnen	de	biomimicry	is,	heeft	het	internationale	instituut	
voor	biomimicry,	het	Biomimicry	Guild,	de	onderstaande	ontwerpspiraal	ontwikkeld	voor	het	maken	van	
een	ontwerp	"van	techniek	naar	natuur".	De	spiraal	geeft	de	6	stappen	weer	die	nodig	zijn	voor	het	
ontwikkelen	van	een	biomimicry	product.	Zoals	je	ziet	groeit	de	spiraal	net	zo	als	je	idee	voor	een	product	
groeit.	Na	het	evalueren	kun	je	tot	de	conclusie	komen	dat	je	ontwerp	toch	nog	niet	helemaal	klaar	is.	Je	
gaat	dan	weer	de	volgende	stap	van	de	spiraal	in	en	doorloopt	opnieuw	de	6	stappen.	Je	hoeft	overigens	
niet	per	se	alle	stappen	in	de	gegeven	volgorde	te	doorlopen,	áls	je	ze	maar	doorloopt.	

1. Identificeren: 

● Vraag	niet:	wat	wil	ik	ontwerpen?	Maar	vraag:	wat	wil	ik	dat	mijn	ontwerp	doet?	Wat	zijn	de	
functies	van	mijn	ontwerp?	

● Blijf	vragen:	waarom	wil	ik	dat	mijn	ontwerp	dat	doet?	

2. Vertalen: 

● Voorwaarden	opstellen	(Protocol	van	Eisen	PVE)	rekening	houdend	met:	
● Waarvoor	wordt	het	product	gebruikt?	
● Wie	gaat	het	product	gebruiken?	
● Aan	welke	Life's	Principles	moet	het	ontwerp	voldoen?	
● Vertaal	de	functies	van	je	ontwerp	naar	de	biologie.	Gebruik	hiervoor	indien	nodig	de	taxonomie	

op		de	website	AskNature.com	via	de	link		http://www.asknature.org/aof/browse	

3. Ontdekken: 

● Zoek	naar	dieren	en	planten	die	de	functies	kunnen	vervullen	die	jij	nodig	hebt.	Zoek	hierbij	zo	
breed	mogelijk.	

● Ga	naar	buiten	in	de	natuur	
● Bestudeer	www.asknature.org	
● Bezoek	musea	
● Bezoek	dierentuinen		
● Lees	biologieboeken	

4. Afleiden 

● Orden	de	natuurlijke	oplossingen	die	je	gevonden	hebt.	
● Selecteer	de	meest	toepasbare	oplossingen.	
● Zijn	er	oplossingen	die	bij	elkaar	passen?	

5. Nabootsen 

● Brainstorm	en	schets.	
● Kijk	naar:	Vorm	nabootsen,	principe	nabootsen,	proces	nabootsen.	

6. Evalueren 

● Kijk	of	je	ideeën	en	schetsen	voldoen	aan	het	programma	van	eisen	
● Kijk	of	je	ideeën	en	schetsen	voldoen	aan	de	Life’s	Principles.	
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L���������		

De jongeren 

● krijgen	inzicht	in	de	verbondenheid	van	alle	levende	en	niet-levende	dingen	

● zullen	strategisch	leren	denken	bij	het	ontwerpen	van	een	masterplan	voor	hun	stad	of	dorp	

● leren	technische	oplossingen	aan	te	passen	aan	de	de	benodigde	schaal.	

● Leren	over		de	problemen	van	klimaatverandering	en	hoe	ze	oplossingen	kunnen	vinden	voor	het	
broeikaseffect	

● leren	omgaan	met	de	levensondersteunende	systemen	van	de	aarde.	

L�������	������������	

● ⥀   De	marshmallow	uitdaging	
● ⥀   Ecocity	
● ⥀   Kiezen	van	een	case	studie	
● ⥀   Charette	
● ⥀   Gebied	analyse	
● ⥀   Overlay	methode	
● ⥀   Schetsen	en	creatieve	expressie	
● ⥀   Checklijsten	voor	integraal	ontwerpen	
● ⥀   Integraal	ontwerpen  
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3.5.1		⥀  D�	M����������-���������		

Inleiding  

Bron:		www.marshmallowchallenge.com	

De	Marshmallow	Challenge	is	een	opmerkelijk	leuke	en	leerzame	ontwerpoefening	die	teams	aanmoedigt	
om	eenvoudige,	maar	diepgaande	lessen	te	ervaren	in	samenwerking,	innovatie	en	creativiteit.	

Doel  

De	hele	groep	in	een	creatieve	gemoedstoestand	brengen,	of	gewoon	uw	klas	aanmoedigen	om	na	te	
denken	over	wat	er	nodig	is	om	te	innoveren,	te	ontwerpen	met	een	doel,	tijd	en	materialen	leren	
waarderen	en	opties	af	te	wegen.	

Leerresultaten  

Je	kunt	een	heleboel	leren	van	hoe	de	teams	de	uitdaging	hebben	opgepakt.	Welk	team	deed	het	het	minst?	
Waarom	was	dat?	Welk	team	maakte	de	hoogste	toren?	Waarom	lukte	dat	zo	goed?	Waardoor	krijg	je	
betere	resultaten?	Waardoor	loopt	alles	mis?	

Benodigde materialen 

�lip-over,	20	stokjes	spaghetti	van	ongeveer	20	cm	lang,	een	stuk	tape	van	een	meter	lang,	een	stuk	touw	
van	een	meter	lang,	een	marshmallow	of	spekkie.	

Stappen 

1. Verdeel	de	groep	in	kleinere	teams	van	3–4	personen.	

2. Geef	elk	team	een	gelijk	pakket	aan	materialen	uit	de	materiaallijst.	

3. De	taak	is	eenvoudig:	in	achttien	minuten	moeten	teams	de	hoogste	vrijstaande	constructie	
bouwen	uit	20	spaghettiestokjes,	één	meter	plakband,	één	meter	touw	en	één	marshmallow.	De	
marshmallow	moet	op	de	top	komen.	

4. Laat	na	a�loop	de	TED-talk	van	deze	site	zien:	
http://www.ted.com/talks/lang/en/tom_wujec_build_a_tower.html	
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Evaluatie 

● Jongeren:	Vraag	de	jongeren	wat	ze	hebben	geleerd.	Wat	ontdekten	ze	over	het	gebruik	van	
materialen	en	het	ontwerp	van	constructies?	Wat	kunnen	ze	hier	mee	in	de	wereld	om	hen	heen?	
Wat	vonden	ze	het	belangrijkst	in	deze	activiteit?	Wat	hebben	ze	nog	gemist?	

● Facilitators	Wat	heeft	u	opgemerkt	over	deze	oefening?	Hoe	goed	hebben	deelnemers	het	gedaan?	
Snapten	ze	de	aanwijzingen?	Is	er	iets	naar	voren	gekomen	wat	een	risico	vormde	of	onvoorziene	
resultaten	gaf?	Wat	zou	je	de	volgende	keer	anders	doen?	

3.5.2		⥀  E������	

Inleiding 

In	deze	activiteit	wordt	in	een	praktijksituatie	geoefend	met	integraal	systeemontwerpen.	De	leerlingen	
ontwikkelen	een	visie	over	hun	zelfontworpen	groene	stad	met	behulp	van	integraal	systeemdenken.	
Zonder	een	goed	begrip	van	het	integrale	systeem	binnen	een	groene	stad	en	de	a�hankelijkheden	zo’n	
stad	zien	leerlingen	al	snel	de	consequenties	van	hoe	het	een	het	ander	beın̈vloedt	over	het	hoofd.	
Waardoor	een	oplossing	op	het	ene	vlak	vaak	problemen	veroorzaakt	in	een	ander	vlak.	Het	ontwerpen	
van	een	groene	stad	is	een	makkelijke	manier	om	met	integraal	systeem	ontwerpen	bezig	te	zijn	zonder	
dat	al	te	diepe	technische	achtergrond	vereist	is.	

Doel 

Leren	wat	een	integraal	ontwerp	is,	leren	met	meerdere	disciplines	en	niveaus	samen	te	werken.	Leren	
rekening	hoe	je	een	ontwerp	maakt	waarin	zowel	culturele,	sociale,	ecologische	als	economische	principes	
van	duurzaamheid	zijn	toegepast.	

Leerresultaten 

Leren	om	een			collectieve	visie	te	ontwikkelen	voor	een	groene	stad	en	leren	om	ontwerpprincipes	toe	te	
passen	op	steden	en	dorpen.	

Benodigde materialen  

Flip-over	en	markeerstiften.	doorzichtig	papier,	kleurpotloden,	Google	maps,	kladblok,	meetgereedschap,	
checklijsten	

Stappen 

1. Zorg	ervoor	dat	de	deelnemers	bekend	zijn	met	de	inhoud	van	integraal	systeem	ontwerpen,	en	de	
inhoud	gerelateerd	aan	de	vier	dimensies	van	het	duurzaamheidskompas.	

2. Elke	groep	houdt	rekening	met	al	de	thema’s	binnen	het	duurzaamheidskompas.	Vervolgens	
maken	de	leerlingen	een	voorlopig	integraal	systeemontwerp	voor	hun	groene	stad.	Hierbij	
maken	ze	gebruik	van	een	zelf	opgestelde	lijst	van	criteria.	Deze	lijst	maken	ze	aan	de	hand	van	
een	zelf	opgestelde	visie,	missie	en	doelstelling.	De	gekozen		ontwerp	overwegingen	moeten	
vervolgens	in	ieder	detail	van	het	ontwerp	terug	te	vinden	zijn.	Om	dit	te	controleren	kunnen	ze	
gebruik	maken	van	de	checklijsten.	

3. Na	het	voltooien	van	hun	ontwerptekening	(het	tekenen	kan	meerdere	lessen	duren,	of	een	
periode	van	twee	dagen)	presenteren	de	leerlingen	hun	voorlopige	ontwerp	aan	hun	klasgenoten.	
Met	behulp	van	de	feedback	en	door	vragen	te	beantwoorden	tijdens	de	presentaties,	verbeteren	
de	leerlingen	hun	ontwerp	en	maken	ze	hun	eindontwerp.	
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Enkele	van	de	zaken	om	te	overwegen	en	aan	te	pakken	zijn:	

1. Klimaatverandering	

2. Energiezekerheid	en	a�hankelijkheid	van	fossiele	bronnen	

3. Waterbeheer	en	watervervuiling	

4. De	kloof	tussen	arme	en	rijke	mensen	in	de	stad	

5. Politieke	structuur	

6. Uitputting	van	grondstoffen	

7. Het	verbouwen	van	voedsel	en	voedselzekerheid	

8. Ontstressen	in	de	stad	

9. Giftige	stoffen	in	de	stad	

10. Opbouw	van	een	sterke	maatschappij	en	goede	educatie	

11. Globalisering	en	handel	

12. Betrouwbare		infrastructuur	en	woningen	

13. Grote	biodiversiteit	

Evaluatie 

Jongeren:	Vraag	de	jongeren	welke	concepten	uit	het	duurzaamheidskompas	door	hen	zijn	gebruikt	in	hun	
ontwerp?	Hoe	ze	de	opgedane	kennis	en	ervaring	kunnen	gebruiken	in	hun	eigen	leven?	Wat	was	het	
belangrijkst	in	wat	ze	hebben	ervaren	tijdens	het	groepsproces	van	het	ontwerpen	en	de	presentatie?	Wat	
hebben	ze	gemist	in	deze	activiteit?	

3.5.3		⥀   K�����	���	���	����	�����	

Het	is	raadzaam	om	het	volgende	in	overweging	te	nemen	bij	het	kiezen	van	een	case	study.	Met	case	study	
wordt	bedoeld	een	onderzoeksvraag	van	een	(bestaand)	project	waar	gezamenlijk	(in	een	groep	van	
maximaal	vijf	personen)	aan	een	integraal	ontwerp	kan	worden	gewerkt,	waarbij	zowel	de	ecologische,	
economische,	sociale	als	ook	culturele	aspecten	worden	geın̈tegreerd	in	het	ontwerp.	

1.	Leent	het	project	zich	voor	de	integratie	van	alle	vier	de	dimensies	sociaal,	ecologische,	economische	en	
wereldbeeld?	

2.	Hebben	jullie	gedetailleerde	kaarten	van	de	fysieke	locatie	(als	het	een	groter	stuk	grond	is,	idealiter	met	
contourlijnen,	hoogte	boven	zeeniveau,	oriëntatie,	enz.)?	

3.	Als	er	al	bestaande	gebouwen	zijn,	hebben	jullie	dan	hun	exacte	locatie	op	een	kaart	en	heeft	u	
uitgewerkte	beschrijvingen	van	de	plannen	met	de	gebouwen	(soms	verkrijgbaar	bij	lokale	
planningskantoren)?	

4.	Hebben	jullie	details	geven	over	de	waterbronnen	voor	de	locatie	(waar	komt	het	water	vandaan,	is	het	
van	de	tap,	is	het	een	boorgat,	wie	behandelt	het	en	hoe,	mogelijkheden	voor	opvang	van	regenwater	op	
het	terrein,	dichtstbijzijnde	rivieren	en	beken,	enz.	.)?	

5.	Hebben	jullie	meteorologische	gegevens	van	de	locatie	(gemiddelde	maandelijkse	regenval	per	maand,	
gemiddelde	temperatuur	per	maand,	gemiddelde	luchtvochtigheid	per	maand,	veranderingen	in	daglengte	
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het	hele	jaar	door,	hoeveelheid	zonnestraling	per	maand,	waarschijnlijkheid	van	ernstige	
weersomstandigheden	(wanneer	en	wat	voor	soort),	enz.?	

6.	Kunnen	jullie	de	gegevens	verstrekken	die	nodig	zijn	om	verschillende	opties	voor	hernieuwbare	
energie	te	evalueren,	zoals	het	potentieel	voor	windenergie	(gemiddelde	windsnelheden),	het	potentieel	
voor	thermische	zonne-	en	fotovoltaıs̈che	zonne-energie	(zonuren	per	maand),	topogra�ie	en	hydrologie	
van	de	site	(groot	daalt	in	hoogte	en	potentieel	voor	micro-hydrosystemen),	beschikbaarheid	van	
goedkope	en	hernieuwbare	geteelde	biomassa	in	de	regio	en	omgeving,	enz.?	

7.	Zijn	er	speci�ieke	delen	van	het	land	die	een	microklimaat	kunnen	veroorzaken	(omdat	ze	worden	
beschermd	tegen	wind	of	bijzonder	vochtig	zijn)?	

8.	Wat	zijn	de	belangrijkste	economische	activiteiten	in	de	lokale	economie	(belangrijkste	werkgevers,	
ondernemersmogelijkheden,	lokale	bedrijven,	enz.)?	

9.	Kunnen		jullie	details	geven	over	de	diversiteit	van	de	lokale	�lora	en	fauna	en	het	soort	
landbouwgewassen	dat	traditioneel	in	de	streek	wordt	verbouwd?	

10.	Hebben	jullie		informatie	over	de	geologie	en	hydrologie	van	de	site	(soorten	gesteente	en	grond,	
diepte	van	de	grondwaterspiegel,	belangrijke	geologische	formaties,	gebieden	die	gevoelig	zijn	voor	
periodieke	overstromingen	of	droogte?	

11.	Hoe	is	de	locatie		gelegen	ten	opzichte	van	het	dichtstbijzijnde	dorp	en	de	dichtstbijzijnde	grote	stad?	

12.	Wat	zijn	de	belangrijkste	transportverbindingen	naar	de	locatie	(wegen,	openbaar	vervoer,	
verplaatsbare	waterwegen,	dichtstbijzijnde	luchthaven,	enz.)?	

13.	Hoe	zullen	mensen	zich	a�hankelijk	van	de	grootte	van	de	locatie,	door	de	locatie	verplaatsen	(zijn	er	al	
wegen,	paden,	enz.)?	

14.	Wat	is	de	politieke	situatie	en	wie	zijn	de	potentiële	partners	in	de	lokale,	regionale	en	nationale	
overheid	die	mogelijk	jullie	project	kunnen	ondersteunen	of	ondersteunen?	

15.	Zijn	er	andere	sociale	ondernemingen,	NGO's,	onderwijsprojecten	of	activistische	groepen	waarvan	
jullie	project	waarvoor	je	het	ontwerp	ontwikkelt,	mee	kan	samenwerken	of	kan	worden	ondersteund	
(indien	geım̈plementeerd)?	

16.	Hebben	jullie	soortgelijke	plannen	en	(replicerende)	ideeën	kunnen	vinden	van	andere	projecten	met	
vergelijkbare	omstandigheden,	doelen	of	een	vergelijkbare	visie;	en	zou	jullie	project	als	een	voorbeeld	
kunnen	dienen	om	elders	te	worden	gerepliceerd?	

17.	Hebben	jullie	er	vertrouwen	in	dat	de	voorgestelde	case	study	zich	goed	leent	voor	de	integratie	van	
minstens	een	meerderheid	van	de	diverse	elementen	(als	voorbeelden)	hieronder	?:	

-	gevoeligheid	voor	lokale	sociale,	culturele	en	economische	omstandigheden,	

-	een	educatieve	dimensie	van	de	activiteit,	

-	het	aanpakken	van	kwesties	zoals	gezondheidszorg,	

-	zorg	voor	ouderen	of	kinderen	en	inclusie	van	gehandicapten,	

-	voedselproductie	en	/	of	nauwe	banden	met	lokale	producenten,	

-	responsiviteit	op	de	lokale	/	regionale	/	nationale	politiek,	

-	openheid	voor	inspraak	en	toegang	tot	de	lokale	/	regionale	gemeenschap,	

-	inheemse	en	lokale	traditionele	kennis	(indien	en	waar	van	toepassing),	
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-	infrastructuren	voor	tuinieren,	tuinbouw,	energiesystemen,	waterbehandelingssystemen,	speelplekken,	

biodiversiteit	/	wildernisgebieden,	etc.	

-	opname	van	minderheid	

3.5.4		⥀  C�������	

Werkwijze 

Verdeel	de	groep	in	kleinere	groepen	van	bijvoorbeeld	vijf	personen.	Er	worden	net	zoveel	groepen	
gemaakt	als	het	aantal	onderwerpen	dat	besproken	gaat	worden.	Zijn	er	vier	onderwerpen,	dan	worden	er	
ook	vier	groepen	gemaakt.	Iedere	groep	krijgt	één	onderwerp	om	over	te	discussiëren	en	hiervoor	ideeën	
te	genereren.	Na	een	afgesproken	tijd,	worden	de	resultaten	verzameld	en	worden	de	verzamelde	ideeën	
vervolgens	overgedragen	naar	de	volgende	groep,	die	er	ook	weer	hun	licht	over	laat	schijnen.	Dit	wordt	
herhaald	totdat	alle	onderwerpen	en	de	aangedragen	ideeën	alle	groepen	langs	alle	groepen	zijn	gegaan	en	
zijn	besproken.	Aan	het	einde	worden	alle	de�initieve	ideeën	verzameld,	geanalyseerd	en	geprioriteerd,	
zodat	er	naar	de�initieve	oplossingen	gezocht	kan	worden.	De	volgende	stappen	kunnen	helpen	om	het	
proces	in	goede	banen	te	leiden:	

Stap 1: onderwerpen definiëren 

De	groepsleider	bereikt	met	de	groepen	een	akkoord	over	de	reeks	problemen	die	besproken	gaan	
worden.	

Stap 2: subgroepen creëren 

De	groepsbegeleider	verdeelt	de	groep	in	kleinere	subgroepen.	

Stap 3: onderwerpen toewijzen  

De	groepsleider	kent	elke	subgroep	een	probleem	toe	en	ook	laat	hij	elke	subgroep	eventueel	een	eigen	
gespreksleider	uitkiezen	die	de	ideeën	verzamelt	en	doorgeeft.	

Stap 4: brainstorming cycli 

De	discussies	starten	en	de	groepsleider	houdt	goed	in	de	gaten	hoe	lang	de	groepen	mogen	discussiëren	
over	het	onderwerp.	Dan	verzamelt	hij	de	ideeën	uit	de	eerste	groep	en	geeft	ze	door	aan	de	tweede	groep,	
die	er	vervolgens	mee	aan	de	slag	gaat.	Zo	verdeelt	hij	alle	ideeën	per	groep	en	geeft	ze	door	aan	de	
volgende	groep.	

Stap 5: hergroeperen en discussiëren 

Wanneer	alle	onderwerpen	door	alle	subgroepen	besproken	zijn	en	er	voldoende	ideeën	gegenereerd	zijn,	
komt	de	gehele	groep	bijeen.	Onder	leiding	van	de	groepsleider	bespreken	zij	de	resultaten	met	betrekking	
tot	elk	onderwerp.	In	dit	stadium	worden	de	ideeën	geordend	en	onderverdeeld	in	goede	en	minder	goede	
ideeën.	

Stap 6: prioriteren en actieplan 

Op	basis	van	de	aangedragen	ideeën	worden	er	gradaties	aangegeven	en	prioriteiten	gesteld.	Zodoende	is	
het	gemakkelijk	om	een	actieplan	op	te	stellen	op	basis	van	de	ge�ilterde	ideeën.	Democratische	
besluitvorming	kan	helpen	om	de	acties	te	prioriteren.	

3.5.4		⥀   G�����	�������	

Studenten	analyseren	een	gebied	aan	de	hand	van	een	uitgebreide	gebied-enquête.	Vervolgens	werken	de	
studenten	in	ontwerpteams	aan	een	gebied	analyse.	Dit	omvat	het	in	kaart	brengen	van	onder	andere	de	
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meest	voorkomende	windrichting,	zonsopgang	en	ondergang	in	de	zomer	en	in	de	winter,	de	vorm	van	het	
land,	de	ecologische	invloeden	op	je	terrein,	de	niet-ecologische	invloeden	op	je	terrein,	je	eigen	
activiteiten/bewegingen	op	het	terrein,	de	organismes	en	middelen	die	al	aanwezig	zijn	op	je	terrein,	de	
beschikbare	middelen	in	de	omgeving,	de	behoeftes	van	je	beoogde	systemen/planten/dieren.	

⥀   3.5.6	O������-�������	

Met	de	overlapmethode,	ontwikkeld	door	Ian	McHarg,	kunnen	leerlingen	meerdere	thematische	overlay’s	
maken	op	overtrekpapier,	waardoor	de	analyse	van	het	gebied	verder	wordt	verdiept..	

(Bronnen:	https://www.slideshare.net/ogustians/design-with-nature-review),	
https://www.ou.edu/class/webstudy/fehler/E3/go/introduction.html	)	

3.5.7		⥀   S�������	��	���������	���������	

Het	maken	van	ruwe	schetsen	van	het	gebiedsontwerp.	Leerlingen	kunnen	worden	aangemoedigd	om	
ontwerpideeën	vrijelijk	te	schetsen.	Creativiteit	is	belangrijker	dan	een	mooie	tekening.	

3.5.8		⥀   C�����������	����	���������	���������	

Geïntegreerde ontwerp-overwegingen 

● Wat	is	onze	framewerk	(basis)	voor	het	ontwerpproces	(visie,	waarden,	ethiek,	grenzen	van	het	
ontwerp,	wat	noodzakelijk	is	voor	het	ontwerp	en	wat	leuk	is	als	het	kan	worden	meegenomen	in	
het	ontwerp,	maar	niet	echt	noodzakelijk	is)	

● Welke	criteria	worden	gebruikt	voor	het	nemen	van	beslissingen?	

● Uitkiezen	van	de	plek;	opstellen	van	een	checklijst	van	criteria	en	motivatie	van	de	keuze	

Algemene ontwerp-overwegingen 

● Wat	is	de	basis	van	ons	ontwerp	(visie,	waarden,	ethiek,	grenzen	van	het	ontwerp),	wat	is	er	
noodzakelijk	binnen	het	ontwerp	en	wat	leuk	is	als	het	kan	worden	meegenomen	in	het	ontwerp?	

● Op	basis	van	welke	criteria	nemen	we	beslissingen?	

● Het	uitkiezen	van	de	plek;	het	opstellen	van	een	checklijst	van	criteria	en	het	motiveren	van	de	
keuzes	

Overwegingen bij de lay-out 

● Hoe	zullen	we	onze	ontwerpideeën	vormgeven?	

● Hoe	gaan	we	onze	ideeën	presenteren?	

Doelstellingen van het ontwerp van het ontwerp en de technische aspecten van het gebiedsplan. 

● Wegen	en	toegangsinfrastructuren	(bruggen,	drainage)	

● Communicatie	(nieuwe	en	retro�it-telefoon,	e-mailinfrastructuren)	

● Energie	(transportkwesties,	elektriciteit,	verwarming	/	koeling,	ethiek)	

● Water	(plaatsing	van	dammen,	tanks,	putten,	vijvers)	

● Afvalwater	(aanwezigheid/afwezigheid	van	spoeltoilet,	wet-	en	regelgeving	rond	het	zuiveren	van	
afvalwater	
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● Afval	en	recycling	

● Gemeenschappelijk	sleufgraafwerk	

● Soft	Engineering	

De technische aspecten van het ontwerp. 

● Wegen	en	andere	infrastructuur	(bruggen,	drainage,	stroomkabels,	)	

● Communicatie	(nieuwe	en	retro�it-telefoon,	e-mailinfrastructuren)	

● Energie	(transport	van	energie,	elektriciteit,	verwarming	/	koeling,	brandstoffen)	

● Water	(plaatsing	van	dammen,	tanks,	putten,	vijvers)	

● Afvalwater	(aanwezigheid/afwezigheid	van	spoeltoiletten,	wet-	en	regelgeving	rond	het	zuiveren	
van	afvalwater	

● Afval	en	recycling	

● Grondwerkzaamheden	

Sociale aspecten van het ontwerpproces. 

● Ontwerpen	van	een	verkeersplan:	een	plattegrond	voor	wegen	en	parkeerplaatsen,	wandelpaden	
voor	voetgangers,	�ietspaden	en	stallingen	voor	�ietsen,	plek	om	te	rolschaatsen,	ruiterpaden	en	
weide	en	stalling	voor	paden,	enz.	

● Creëren	van	de	kansen	voor	spontane	sociale	betrokkenheid:	sociale	knooppunten	

● Ontwerpen	voor	plaatsing	van	gemeenschappelijke	voorzieningen:	wijkcentrum,	kinderopvang,	
badhuis	/	sauna,	accommodatie	voor	bezoekers,	voorstellingzaal,	café,	onderwijsfaciliteiten,	
medisch	/	gezondheidscentrum,	meditatieheiligdommen,	recreatie,	enz.	

● Het	toestaan	van	balans	en	a�bakening	tussen	openbare,	semipublieke	en	private	ruimtes.	

● Integratie	van	senioren,	plus	mobiliteit	en	ontwikkelingsproblemen.	

Sociale aspecten van het ontwerp. 

● Ontwerpen	van	een	verkeersplan:	een	plattegrond	voor	wegen	en	parkeerplaatsen,	wandelpaden	
voor	voetgangers,	�ietspaden	en	stallingen	voor	�ietsen,	plek	om	te	rolschaatsen,	ruiterpaden	en	
weide	en	stalling	voor	paarden,	enz.	

● Creëren	van	de	kansen	voor	spontaan	sociaal	contact:	sociale	knooppunten	

● De	plaatsing	van	gemeenschappelijke	voorzieningen:	wijkcentrum,	kinderopvang,	badhuis	/	
sauna,	verblijfsruimte	voor	bezoekers,	theater,	café,	scholen,	ziekenhuis/dokterspost,	
meditatieplekken,	kerken,	recreatie,	enz.	

● De	balans	tussen	en	a�bakening	van	openbare,	semipublieke	en	private	ruimtes.	

● Integratie	van	senioren,	bejaardentehuizen.	

Economische aspecten van het ontwerpproces. 

● Business	Center:	kantoorruimte,	technologie,	communicatie	
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● Productiefaciliteiten:	ateliers,	lichte	industrie,	gecerti�iceerde	keuken	

● Landbouwinfrastructuur:	verwerking	oogst,	opslag,	dierenverblijven,	irrigatie	

Economische aspecten van het ontwerp. 

● Business	Center:	kantoorruimte,	technologie,	communicatie	

● Productiefaciliteiten:	ateliers,	lichte	industrie,	voedselproductie	

● Landbouwinfrastructuur:	verwerking	oogst,	opslag,	dierenverblijven,	irrigatie	

Culturele aspecten van het ontwerpproces. 

● Landschap	tempels	

● Feng	Shui,	Heilige	Geometrie	

● Wichelroedelopen	en	sonderen	voor	leylijnen	of	energiecentra	

● Vertrouwd	raken	met	de	sociaal-culturele	geschiedenis	van	de	plaats	

Culturele aspecten van het ontwerpproces. 

● Feng	Shui	

● Heilige	Geometrie	

● Rekening	houden	met	de	sociaal-culturele	geschiedenis	van	de	plaats	

Ecologische aspecten van het ontwerpproces. 

● Ontwerp	van	voedselproductiesysteem:	groente,	rotatie	van	velden,	lay-out	voor	dieren	en	hun	
voer,	bessen	en	fruitbomen,	notenbomen	

● Schaduwplekken,	zonnige	plekken	en	beschutte	plekken	

● Sloten,	bermen	en	hagen	

● Zone-	en	sectoranalyse	

● Accommodatie	voor	wilde	plaatsen	en	gangen	voor	dieren	in	het	wild	

● Verbreding	en	bescherming	van	oeverzones	

● Sanering	van	aangetaste	bodems	en	re-vegetatie	

● Bosbouw,	hakhoutsystemen	en	hernieuwbare	oogst	

● Eetbaar	landschap	

Ecologische aspecten binnen het ontwerp 

● Ontwerp	van	het	voedselproductiesysteem:	groente,	rotatie	van	velden,	velden	voor	dieren	en	hun	
voer,	bessenstruiken	en	fruitbomen,	notenbomen.	

● Schaduwplekken,	zonnige	plekken	en	beschutte	plekken.	

● Sloten,	bermen	en	hagen.	
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● Ruimte	voor	wilde	natuur	en	natuurcorridors	voor	wilde	dieren.	

● Natuurlijke	oevers	

● Sanering	van	vervuilde	bodems	en	herbegroeiing	

● Bosbouw,	houtwinning	en	hernieuwbare	oogst	

● Eetbaar	landschap	

Juridische aspecten binnen het ontwerp 

● Gemeenschapsvorming	

● Omgaan	met	bestuur	/	autoriteit	

● Milieueffectstudies	

Project management. Gespecialiseerde vaardigheden voor de implementatiefase. 

● Wat	is	het	systeem?	

● Uncharted	waters	–	van	idee	naar	realiteit	

● De	bouwfase	

● De	bemanning	

● Projectvariabelen	(de	doelpalen	zijn	verplaatst)	

● Projectafsluiting	

Project management voor de implementatiefase. 

● Onbekend	terrein,	buiten	de	gebaande	paden		–	van	idee	naar	realiteit	

● De	bouwfase	

● De	bemensing	

● Projectaanpassingen	(als	de	doelen	zijn	veranderd)	

● Projectafronding	

Een conceptplan opstellen: Inclusief juridische aspecten. 

● Teamlijm	creëren/gemeenschapsvorming	

● Omgaan	met	bestuur	/	autoriteit	

● Een	document	voorbereiden	dat	het	project	‘verkoopt’	

● Presentatie	van	uw	voorstel	

● Milieueffectstudies	

● Inrichting	van	het	gebied	

● Ontwikkelingsapplicaties	
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Het conceptplan opstellen 

● Een	document	voorbereiden	dat	het	project	‘verkoopt’	

● Presentatie	van	uw	voorstel	

● Ontwikkeltools	en	presentatieprogrammas	

3.5.9		⥀  I��������	���������		

Het	is	handig	om	via	een	werkplan	en	in	stappen	te	werken	aan	een	integraal	ontwerp.	Er	zijn	veel	
modellen	die	het	ontwerpproces	uitleggen	en	de	meesten	delen	een	gemeenschappelijk	patroon:	

1. De	eerste	stap	is	om	te	zien	dat	er	een	onvervulde	behoefte	is	en	om	het	"probleem"	(of	een	
duidelijke	visie	van	wat	te	verbeteren	/	co-creëren)	te	de�iniëren.	

2. De	tweede	stap	is	om	zoveel	mogelijk	relevante	informatie	te	verzamelen	om	de	context	en	de	
vereisten	te	begrijpen.	

3. De	derde	stap	is	om	te	brainstormen	over	ideeën	en	te	analyseren	hoe	ze	helpen	om	het	probleem	
aan	te	pakken	-	de	behoeften	waaraan	het	ontwerp	mag	voldoen.	

4. De	vierde	stap	is	om	in	co-creatie	met	elkaar	oplossingen	te	ontwikkelen	en	idealiter	modellen	te	
bouwen	die	getest	kunnen	worden,	zodat	de	effectiviteit	van	verschillende	oplossingsvoorstellen	
kunnen	worden	vergeleken.	Dit	is	niet	altijd	mogelijk	als	het	gaat	om	het	soort	projecten	die	
worden	uitgewerkt	in	een	schoolse	situatie.	Wel	zijn	gedetailleerde	projecttekeningen	in	een	
schoolse	situatie	te	ontwikkelen,	die	het	geın̈tegreerde	systeemontwerp	uitleggen.	Ook	kunnen	
soms	maquettes	worden	gebouwd	om	te	visualiseren	hoe	het	voltooide	project	zal	worden	
gebruikt	als	een	manier	om	de	voorgestelde	oplossing	te	testen.	

5. De	vijfde	stap	is	om	prototypeoplossingen	voor	te	stellen	aan	de	rest	van	de	groep	en	hen	de	rol	te	
laten	spelen	van	de	eindgebruiker,	klant	of	overheidsinstantie	om	het	voorstel	te	bekijken	en	te	
bevragen	en	om	feedback	te	geven.	

6. De	zesde	stap	is	om	deze	feedback	te	gebruiken	om	het	ontwerp	te	verbeteren	en	aspecten	te	
identi�iceren	die	een	nieuwe	behoefte	of	een	nieuw	probleem	aangeven,	die	ook	geın̈tegreerd	
moeten	worden	in	het	uiteindelijke	ontwerp	van	het	hele	systeem	-	een	ecosysteem	met	veel	
onderling	versterkende	oplossingen.	

Pad voor het maken van een ontwerpvoorstel waarin de 4 dimensies zijn geïntegreerd: 

1. Bepaal	hoe	je	samen	gaat	werken	(werkmethoden,	manieren	om	tegelijkertijd	documenten	te	
delen	en	eraan	te	werken	zonder	meerdere	kopieën	te	maken	die	tijdverlies	vergen	om	opnieuw	
samen	te	voegen	...	enz.).	Maak	vervolgens	een	werkplan	met	duidelijke	deadlines	en	resultaten.	

2. Begin	met	het	uitwerken	van	de	wereldbeeld	dimensie	en	visie:	Wat	is	het	algemene	doel?	Wat	is	
de	visie?	Wat	zijn	criteria	voor	succes?	Wat	zijn	ethische	principes	(de	waarden	die	jullie	willen	
dat	het	de�initieve	ontwerp	weergeeft)?	Formuleer	een	visie	en	missie	voor	het	project.	

3. Maak	een	lijst	met	afspraken	over	samenwerken.	Blijf	open,	geef	elkaar	regelmatig	feedback,	
ondersteun	elkaar	en	los	con�licten	op	of	beheer	het	als	een	creatieve	kracht.	

4. Werk	de	sociale	dimensie	uit	met	elkaar:	Verdiep	je	in	de	waarden	/	ethiek,	rules	of	engagement.	
Welke	vorm	van	governance	(bestuur	en	besluitvorming)	zal	jullie	project	implementeren?	(nu	
gericht	op	de	casestudy	waaraan	jullie	werken.	Wat	zouden	deze	elementen	zijn	in	het	eigenlijke	
project	als	het	zou	worden	geım̈plementeerd?	

5. Werk	de	economische	dimensie	met	elkaar	uit.	Kijk	naar	inkomstenstromen.	Inkomsten	en	
�inanciering	voor	het	project	.	Welk	levensonderhoud	(werkgelegenheid)	zal	het	creëren?	Welke	
gewenste	resultaten?	

6. Eindig	met	de	ecologische	dimensie	uitwerken.	De	tastbare	manieren	waarop	de	infrastructuur	tot	
uitdrukking	komt	en	de	waarden	en	doelen	bereikt	die	jullie	hebben	gede�inieerd	in	de	andere	
drie	dimensies.	Hoe	kan	aan	de	economische	vereisten	worden	voldaan	zonder	de	initiële	visie	en	
missie	in	gevaar	te	brengen,	maar	deze	daadwerkelijk	ondersteunen.	
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H������	�������	

www.villagedesign.org	

https://www.biebtobieb.nl/system/�iles/berichten/bijlages/max_neef_concept_-_qd_tekst_voor_innovatie
raad.pdf	

https://www.toolshero.nl/creativiteit/charette-procedure/	

http://www.internationalfuturesforum.com/world-game	

http://www.rivendellvillage.org/permacultuur.htm	

http://edepot.wur.nl/115721	

https://www.permacultuurnederland.org/permacultuurtk/permacultuur7.5.pdf?phpMyAdmin=d53ee53
43433a8c1cf8a0f6cfa21c26c	

https://www.youtube.com/watch?v=laNbZglV06M	

https://hetgroenebrein.nl/wp-content/uploads/2017/08/Natuurlijk-Kapitaal-Een-Gedeelde-Basis-2015-
digitaal.pdf	

https://www.atlasleefomgeving.nl/documents/1001696/2598924/NK+Ce+Eindrapport+Crem/79e7e5e
5-ab47-4183-8041-a5fce65667fc	

https://naturalcapital.futureproof.community/uitdagingen	

https://sustainablepath.org/wp-content/uploads/2008/11/what-is-ecological-economics-one-pag-pdf-0
80123.pdf	

https://www.ruimteinprojecten.nl/wp-content/uploads/2015/05/Cradle-to-cradle-de-theorie1.pdf	

K������������	

● Integraal	systeembenadering	

● Masterplan	ontwerpen	

● Schaal	en	decentralisatie	

● Koolstof,	klimaat	en	piekolie	

● De	aarde	als	systeem	 	
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4 P����� (S������) 
4.1	G������������������	��	������������	

I����������	

Wanneer spreek je van een gemeenschap of van een groep? Is een gemeenschap of groep gekoppeld 
aan een geografische locatie, bestaande uit iedereen die in een bepaalde buurt woont? Is het 
gebaseerd op identiteit, zoals iemands professionele identiteit, raciale identiteit of seksuele 
identiteit? Of is het gebaseerd op waarden? Het lijkt erop dat gemeenschappen op veel plaatsen 
kunnen voorkomen. Wat belangrijk is, is "hoe" de gemeenschap is of wordt gevormd. Het creëren van 
een gemeenschap vereist het zien van het geheel, niet alleen van de delen ervan, en het begrijpen hoe 
ze met elkaar samenhangen.  

Een	van	de	moeilijkste	aspecten	in	groepen	is	om	de	behoeften	van	zowel	de	individuele	leden	als	van	de	
gehele	groep	of	gemeenschap	te	respecteren,	zonder	het	belang	van	een	van	beide	te	ontkennen.	Het	
vereist	inzicht	in	de	verbanden	tussen	de	levens	van	mensen	en	vervolgens	zoeken	naar	uitgebreide	
oplossingen	voor	meerdere	problemen	en	complexe	veelzijdige	problemen.	Gemeenschapsvormende	
activiteiten,	zoals	samen	eten	of	samen	zingen,	kunnen	daarin	het	verschil	maken!		

Groepen	richten	zich	op	het	idee	van	'eenheid	in	verscheidenheid',	dat	de	groei	van	sterke	individuen	
combineert	met	het	vermogen	om	hun	unieke	gaven	te	synergiseren,	zodat	ze	samen	dromen	kunnen	
realiseren.	Om	synergie	te	bereiken	(waarbij	het	resultaat	meer	is	dan	de	som	van	de	delen),	moeten	leden	
van	een	groep	het	beste	in	elkaar	naar	boven	halen.	In	een	groep	heeft	elk	wezen	zijn	unieke	plaats	en	taak.	
Net	als	in	de	natuur	is	elk	deel	van	een	levend	organisme	met	elkaar	verbonden	en	communiceert	het	met	
alle	andere	delen.	
		
Door	de	geschiedenis	heen	hebben	we	onze	etnische,	religieuze	en	culturele	identiteiten	gebruikt	om	ons	
van	anderen	te	scheiden.	Vandaag	de	dag	waarderen	we	verschillen	als	schatten	van	ervaring	en	wijsheid	
om	uit	te	putten.	Hoewel	diversiteit	een	bron	van	inspiratie	en	verrijking	is	voor	elke	gemeenschap,	is	het	
niet	altijd	gemakkelijk	voor	jongeren	om	dit	te	omarmen.	Wanneer	diversiteit	wordt	gezien	als	een	
bedreiging,	kan	de	neiging	van	jongeren	zijn	om	het	te	onderdrukken.	Racisme,	seksisme,	homofobie,	
ideologisch	of	religieus	fundamentalisme,	economische	uitbuiting,	kindermishandeling,	ouderlingen	en	
zorgeloze	achteloosheid	kan	ontstaan	en	bedekt	daarmee	angsten.	Bewustzijn	is	nodig	om	onderdrukking	
en	uitsluiting	het	hoofd	te	bieden.	

Inherent	aan	de	term	'gemeenschap'		is	een	gevoel	van	de	waarde	van	de	kwaliteit	van	relaties	tussen	
leden.	Met	de	goedkeuring	van	het	VN-Verdrag	inzake	de	rechten	van	het	kind	in	1989,	werden	de	rechten	
erkend	als	van	toepassing	op	kinderen	en	jongeren.	Hun	deelname	is	gegarandeerd	op	een	breed	spectrum	
in	het	leven	van	de	gemeenschap.	Deze	rechten	omvatten:	

● Artikel	9:	deelnemen	aan	procedures	betreffende	de	voogdij	van	het	kind.	
● Artikel	12:	deelnemen	aan	de	besluitvorming	bij	"alle	aangelegenheden	betreffende	het	kind".	
● Artikel	13:	meningen	uiten	en	informatie	verwerven	en	verstrekken.	
● Artikel	14:	standpunten	innemen	op	het	gebied	van	gedachten,	geweten	en	godsdienst.	
● Artikel	15:	om	met	anderen	te	associëren.	
● Artikel	23:	"actieve	deelname	aan	de	gemeenschap",	ook	voor	een	kind	met	een	handicap		
● Artikel	30:	het	recht	van	minderheden	of	inheemse	kinderen	om	deel	te	nemen	aan	de	

gemeenschap	van	hun	eigen	groep,	evenals	aan	de	grotere	samenleving.	
● Artikel	31:	volledig	deelnemen	aan	het	culturele	en	artistieke	leven.	

W�����	

Om	de	behoeften	van	zowel	de	individuele	leden	als	van	de	gehele	groep	of	gemeenschap	inzichtelijk	te	
maken,	zonder	het	belang	van	een	van	beide	te	ontkennen.	
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Om	onderdrukking	en	uitsluiting	het	hoofd	te	bieden.	

H��	

● Door	gemeenschapsvormende	activiteiten	
● Door	inzichten	in	groepsdynamieken	te	ontwikkelen		
● Door	sociale	rechtvaardigheid	centraal	te	zetten.	

V����������	������	

● Hoe	zorgt	u	ervoor	dat	het	jongerenproject	een	diverse	inbreng	van	mensen	en	meningen	
vertegenwoordigt?	

● Hoe	kunt	u	�lexibele	structuren	in	het	project	van	jongeren	creëren	die	werken	volgens	de	
gemeenschappelijke	stappen	van	groepsontwikkeling?	

● Vindt	u	het	nuttig	om	het	integrale	4-kwadrantenkader	toe	te	passen	op	de	manier	waarop	u	uw	
proces	van	uw	jongerenproject	implementeert	en	de	dynamiek	tussen	individueel	(uw	inbreng	
versus	de	schoolcultuur)	en	het	collectief	onderzoekt?	

● Heeft	u	jongeren	de	visie,	missie	en	doelen	duidelijk	laten	de�iniëren	voor	hun	project	-	en	heeft	u	
de	jongeren	duidelijk	gemaakt	hoe	ze	deze	van	elkaar	kunnen	onderscheiden?	

● Heeft	u	jongeren	de	'Dragon	dreaming	Methode'	laten	gebruiken	om	een	gedeelde	visie	te	
creëren?	

● Heeft	u	jongeren	laten	brainstormen	via	de	Delphi	methode?	
● Staat	binnen	uw	jongerenproject	sociale	rechtvaardigheid	centraal?	

W��	

T����������	�����	

⥀  K��	������	(SDG	3	��	SDG	4)	

In	de	pronaos	van	de	Tempel	van	Apollo	in	Delphi	staat	geschreven	"Ken	Uzelf"	(γνῶθι	σεαυτο� ν).	Dit	
aforisme	is	toegeschreven	aan	vele	oude	Griekse	wijsgeren.	Thomas	Hobbes	gebruikte		de	term	nosce	
teipsum	die	hij	vertaalde	als	'lees	jezelf'	in	zijn	beroemde	werk,	de	Leviathan	(1651).	Hobbes	beweert	dat	
in	plaats	van	boeken	te	bestuderen,	men	meer	leert	door	zichzelf	te	bestuderen:	met	name	de	gevoelens	
die	onze	gedachten	beın̈vloeden	en	onze	daden	motiveren.	Hobbes:		"maar om ons dat te leren voor de 
gelijkenis van de gedachten en hartstochten van de ene mens, voor de gedachten en hartstochten van een 
ander, een ieder die naar zichzelf kijkt en bedenkt wat hij doet wanneer hij denkt, peinst, redeneert, hoopt, 
vrees, enz., en op welke gronden; hij zal daardoor lezen en weten wat de gedachten en hartstochten zi jn		van 
alle andere mannen bij soortgelijke gelegenheden.’ 

Verschillende	wetenschappers	hebben	theorieën	
ontwikkeld	over	jezelf	kennen.	Volgens	wetenschapper	
Freud	is	de	menselijke	geest	vergelijkbaar	met	een	ijsberg.	
De	menselijke	geest	is	opgebouwd	in	3	bewustzijnsniveaus:	

1. het bewuste niveau 
2. het onderbewuste niveau (verdringing) 
3. het onbewuste niveau.  

	

Het	bewuste	deel	is	10	%	zichtbaar	boven	het	water	en	het	onderbewuste	en	onbewuste	deel	behoren	tot	
de	90	%	die	onder	het	water	bevinden.	

Volgens	Freud	liggen	de	oorzaken	van	alle	psychische	aandoeningen	in	het	persoonlijk	verleden,	vooral	in	
verdrongen	impulsen	uit	de	vroege	jeugd.	Wetenschapper	Jung	gaat	er	vanuit	dat	mensen	daarnaast	ook	
handelen	vanuit	innerlijke	belevingen	die	op	geen	enkele	manier	terug	te	voeren	zijn	op	de	jeugd.	Sterker	
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nog:	bepaalde	drijfveren	en	beelden	komen	in	alle	culturen	en	alle	tijden	voor!	Uit	deze	zienswijze	zijn	de	
begrippen	collectieve	onbewuste	en	archetypen	ontstaan.	Zo	onderscheid	Jung:	

Ik of ego: 	de	organisatie	van	het	bewustzijn,	dat	uit	waarnemingen,	herinneringen,	gedachten	en	
gevoelens	bestaat.	Het	Ik	selecteert	daarbij	psychisch	materiaal	uit	de	ervaringen	waarmee	het	te	maken	
krijgt.	

Het persoonlijk onbewuste :	De	ervaringen	die	niet	tot	het	bewustzijn	worden	toegelaten	verdwijnen	niet	
uit	de	psyche,	maar	worden	opgeslagen.	

Complexen: 	Bepaalde	inhouden	van	het	persoonlijk	onbewuste	kunnen	zich	verbinden	tot	complexen.	

Het collectief onbewuste :	Overgeërfd	onbewust	psychisch	materiaal	dat	de	hele	menselijke	soort	gemeen	
heeft.	De	term	'archetypen	'	gebruikte	Jung	om	als	het	ware	enkele	centrale	tendensen	in	de	menselijke	
psyche,	gekoppeld	aan	het	collectieve	onbewuste,	samen	te	vatten.	

Het	"persoonlijk	onbewuste”	gebied	noemt	Dr.	Rump,	oprichter	en	directeur	van	het	Jungiaans	instituut	-	
Rump	Academie	voor	Dieptepsychologie	in	Nederland,	het		Gedissocieerd bewustzijn .	Rump:	“	Zolang we 
het onbewust noemen wordt het nooit bewust, terwijl we ons er wel degelijk (cognitief) bewust van kunnen 
worden .”	Wanneer	je	jezelf	onvoldoende	kent,	dan	is	er	volgens	Dr.	Rump	sprake	van	een	gedissocieerd	
bewustzijn.	Dit	zie	je	volgens	Rump	direct	terug	in	gedrag:	

● irritaties	naar	anderen,	
● afstand	houden	bij	persoonlijke	of	professionele	contacten,	
● zoeken	naar	goedkeuring,	
● (ver)oordelen,	 	
● moeilijk	beslissingen	kunnen	nemen,	
● impulsiviteit,	
● gebrek	aan	empathie,	isolatie,	etc.		

Innerlijk	leiderschap	vraagt	om	inzicht	op	onbewuste	aansturende	krachten	die	je	gedragspatronen	
beın̈vloeden.	Door	jezelf	daarin	beter	te	leren	kennen	en	begrijpen,	ontstaat	de	mogelijkheid	om	

● je	‘	irritatie-triggers’		positief	te	beın̈vloeden,	
● ‘	vertrouwde’	gedragsvalkuilen	daadkrachtig	te	omzeilen,	
● zinloze	verdedigingsmechanismen	te	elimineren,	
● oude	energievretende	overlevingsreacties	te	stoppen,	
● persoonlijke	kerncompetenties	krachtig	in	te	zetten.	

Bron:		https://www.eenontmoetingmetjezelf.com/hoe-werkt-het	

⥀   D�	����	���	��	����	(SDG	3	��	SDG	4)	

Joseph	Campbell	(1904	–	1987)	trok	zich	tijdens	de	crisisjaren	in	1929	terug	in	een	hut	in	Woodstock,	
vlakbij	New	York.	In	die	tijd	las	hij	vele	mythen	en	sagen	van	over	de	hele	wereld	en	onderscheidde	aan	de	
hand	van	archetypische	�iguren	en	beelden	uit	welke	fasen	de	reis	van	de	held	bestaat.		Dit	heeft	hij	
beschreven	in	zijn	boek	‘De	held	met	de	duizend	gezichten’.	De	reis	van	de	held	bestaat	uit	twaalf	fasen.	Het	
archetypische	beeld	van	“de	held”	roept	bij	vele	van	ons	op	om	het	beste	in	onszelf	naar	boven	te	halen,	en	
door	de	modder,	de	angst,	het	falen,	de	onzekerheid	en	de	vreugde,	de	vervulling	heen	te	gaan.	Het	wordt	
veel	gebruikt	als	middel	van	storytelling	of	als	een	intervisie	methode	om	anders	naar	een	bepaalde	
situatie	te	kijken.	Meer	info:		https://www.youtube.com/watch?v=iKVeLGRf4nI	

⥀  D��������	�����������	(SDG	17)	

Samenleving,	een	groep	van	mensen,	bijvoorbeeld:	een	maatschappelijke	groep	of	bevolkingsgroep,	een	
onderdeel	van	een	samenleving,	bestaande	uit	mensen	die	een	kenmerk	gemeen	hebben	(vaak	speelt	
a�komst	hierbij	een	rol)	geloofsgemeenschap.	wetenschappelijke	gemeenschap.	
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Bron:		https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap	

⥀  S������	�������	(SDG	17)	

“	Sociale cohesie duidt op de sociale samenhang in een samenleving, “de mate waarin mensen in hun gedrag 
en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke 
leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving" (Schnabel, et al, 2008). Sociale cohesie is 
grofweg op te delen in een drietal componenten (Bolt & Torrance, 2005): 

● Sociale participatie  (gedragscomponent). Sociale samenhang komt tot stand doordat mensen met 
elkaar omgaan en deelnemen aan het maatschappelijke leven. Deze gedragscomponent is essentieel 
voor sociale cohesie. 

● Gedeelde opvattingen  (normen en waarden component). Hierbij gaat het om de mate waarin 
gelijke opvattingen bestaan over normen en waarden. Sociale controle speelt hierbij een rol om de 
groepsopvattingen in stand te houden. Dit vergt betrokkenheid van de mensen die deel uitmaken van 
de groep. Zij moeten zich betrokken genoeg voelen om in te grijpen als normen en waarden onder 
druk komen te staan. 

● Identificatie  (belevingscomponent). De mate waarin mensen zich identificeren met de groep of 
gemeenschap is het derde aspect. Het gaat om gevoelens van verbondenheid met anderen en het 
gevoel deel uit te maken van het collectief. Dit vergroot de betrokkenheid bij en solidariteit met de 
groep. ”	

Bron:	
http://www.humanconditioninaction.com/hcia/index.php/waardesystemen-en-werkingsmechamismen/
gemeenschapsvorming-en-sociale-cohesie	

⥀  D��������	�������������������	(SDG	17)	

“	Gemeenschapsvorming is een woord met vele betekenissen: inburgering,samenlevingsopbouw, 
maatschappelijke vorming, actief burgerschap, sociale cohesie, enz.; 
activiteiten die de kwaliteit en de samenhang van de (lokale) gemeenschap versterken door 
ontmoetingsmogelijkheden te creëren bijvoorbeeld, door samen te werken met andere  
(wijk)initiatieven. Vaak met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare en maatschappelijk 
kwetsbare groepen (mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, minder mobiele 
mensen, kansarme gezinnen) ( www.thuisindestad.be ).  

Volgens Bouverne-De Bie, De Droogh en Verschelden (2006) is gemeenschapsvorming een gebeuren waarbij 
individuen, groep en samenleving telkens op elkaar ingrijpen. Het is een proces dat gebeurt. ”		

Bron:	Els	Vanmol	Promotor:	Prof.	Dr.	Maria	De	Bie,	Master	in	het	sociaal	werk	Begeleider:	Sabine	Van	
Houte,	Academiejaar:	2008-2009”OCMW	en	gemeenschapsvorming:	een	brug	te	ver?”.	

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/393/062/RUG01-001393062_2010_0001_AC.pdf	

⥀  V��������	���	�������������������	������������	��	M��������	(SDG	16	��	SDG	17)	

In	2009	werd	buurtcentrum	de	Meevaart	vrijgegeven	door	de	gemeente	Amsterdam	zodat	buurtbewoners	
het	naar	hun	wens	kunnen	inrichten.	Het	initiatief		is	in	het	leven	geroepen	om	buurtbewoners	een	plek	te	
geven	waar	zij	activiteiten	kunnen	organiseren	die	bijdragen	aan	een	sterkere	buurtcohesie.	Daarnaast	zijn	
een	aantal	ruimtes	in	het	pand	ook	beschikbaar	voor	verhuur.	De	Meevaart	wordt	beschouwd	als	een	
sociaal	experiment	voor	het	gebruiken	van	zulke	ruimtes	om	gemeenschapsvorming	te	faciliteren	in	de	
buurt.	

⥀   V��	��	����	���	(SDG	17)	

De	mooiste	ontwikkelingen	in	groepen	ontstaan	doordat	groepsleden	met	andere	ogen	naar	een	situatie	
willen	gaan	kijken.		In	plaats	van	de	focus	op	zichzelf,	naar	de	focus	op	de	hele	groep	willen	verschuiven.	
Het	perspectief	draait	dan	van	‘ik’	naar	‘wij’.	Groepsleden	wijzen	niet	meer	naar	anderen,	of	naar	de	leider	

287	

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap
http://www.humanconditioninaction.com/hcia/index.php/waardesystemen-en-werkingsmechamismen/gemeenschapsvorming-en-sociale-cohesie
http://www.humanconditioninaction.com/hcia/index.php/waardesystemen-en-werkingsmechamismen/gemeenschapsvorming-en-sociale-cohesie
http://www.thuisindestad.be/
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/393/062/RUG01-001393062_2010_0001_AC.pdf


24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 288/352

	

of	leidinggevende,	maar	zien	dat	zij	zelf	onderdeel	uitmaken	van	de	groep	en	dus	medecreator	zijn	van	de	
ongeschreven	regels	in	de	groep.	Daarmee	wordt	slachtoffergedrag	ingewisseld	voor	
verantwoordelijkheidsgevoel.	Dit	nieuwe	perspectief	wordt	ook	wel	‘systeemperspectief’	genoemd.	Het	
perspectief	draait	van	‘oordelen	over	zichtbaar	gedrag’	naar	‘nieuwsgierig	zijn	naar	wat	er	zich	onder	de	
oppervlakte	afspeelt’.	Groepsleden	stellen	hun	aannames	over	elkaar	uit.	Zij	zijn	zich	bewust	van	hun	eigen	
en	andermans	emoties,	drijfveren,	intenties	en	overtuigingen.	Daarmee	kunnen	zij	makkelijker	hun	eigen	
overtuigingen	bijstellen	en	zich	in	andermans	schoenen	verplaatsen.	

De sleutel voor verandering in groepen ligt bij een ander niveau van bewustzijn. 

 “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”. Of, zoals Einstein het prachtig heeft geformuleerd: “We kunnen 
problemen niet oplossen met het denken dat ze veroorzaakt heeft”.  

⥀  	“W��	�����	���	�������	��	������”	(SDG	3	��	SDG	16)	

In	het	‘Wat	Werkt	bij	sociaal	en	gezond’	dossier,	samengesteld	door	Movisie,	staat	de	relatie	tussen	sociaal	
en	gezond	centraal.	Er	wordt	ingezoomd	op	hoe	sociale	factoren	wel	of	niet	bijdragen	aan	de	gezondheid	
van	mensen.	De	werelden	van	preventie,	zorg	en	welzijn	beginnen	elkaar	steeds	meer	op	te	zoeken.	Om	
deze	beweging	te	ondersteunen,	wordt	in	dit	dossier	aandacht	besteed	aan	kennis	over	de	bijdrage	van	
sociale	factoren	aan	gezondheid.		Het participatiewiel 	wordt	als	uitgangspunt	genomen	om	de	relatie	
tussen	sociale	factoren	en	gezondheid	weer	te	geven.	In	dit	model	worden	de	volgende	participatiedoelen	
beschreven:		zelfredzaam zijn, anderen ontmoeten, zorgen voor anderen, bijdragen aan de 
samenleving, uitvoeren van betaald werk en financieel gezond zijn.  

http://natuurlijkeennetwerkcoach.nl/wp-content/uploads/2016/11/Wat-werkt-dossier-Sociaal-en-gezo
nd-MOV-11388262-1.0.pdf	

⥀  S������	���������	(SDG	16		��	SDG	17)	

Sociale	wetenschappers	tonen	aan	dat	zwakke	sociale	netwerken	leiden	tot	verlies	van	veerkracht	en	
herstel	van	de	héle	samenleving.	In	‘Bowling	Alone’	illustreert	Robert	Putnam	(2000)	hoe	individualisme	
tot	eenzame	burgers	leidt	en	de	community	om	zeep	helpt.	Bekend	is	dat	mensen	die	goed	verbonden	zijn	
met	anderen	daadwerkelijk	gezonder	zijn,	langer	leven	en	meer	bereiken.	Sociaal	isolement	en	uitsluiting	
leiden	op	hun	beurt	vrijwel	zonder	uitzondering	tot	ernstige	klachten.	Zowel	lichamelijk	als	psychisch.	
Vrienden	en	kennissen	kunnen	je	in	balans	houden,	helpen	je	om	frisser	te	denken	en	geven	je	het	
belangrijke	gevoel	dat	je	bij	hen	hoort.		

⥀  N�����������	(SDG	3)	

Investeren	in	sociale	netwerken	geeft	mensen	de	kans	om	het	verschil	voor	elkaar	te	maken.	De	
organisatie	Nfactory	heeft	een	werkmap	ontwikkeld:	“van	ikland	naar	wijland”,	waarmee	ze	vrijwilligers	
en	ook	organisaties	opleiden	om	een	netwerkcoach	te	worden	in	de	eigen	omgeving.	Ruim	1000	
vrijwilligers	bieden	momenteel	op	deze	wijze	netwerkcoaching	aan	mensen	in	kwetsbare	
omstandigheden.	Mensen	trekken	vanuit	vrijwillige	inzet	een	tijdje	met	iemand	op.	Ze	versterken	zo	de	
sociale	veerkracht	en	support	van	mensen	in	kwetsbare	of	lastige	omstandigheden.	De	werkmethode	is	
gericht	op	acht	bouwstenen:	

● Kijk anders naar… zorgen voor mensen	
● Breng het netwerk van de cliënt in beeld	
● Stel ergernissen of wensen van de cliënt centraal 	
● Werk met de GAST-factor in het netwerk van de cliënt	
● Zie de buurt en talenten als bron	
● Organiseer een supportersbijeenkomst	
● Coach liever dan dat je hulp verleent 
● Begin bescheiden en reken op veel 
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Bron:	
http://natuurlijkeennetwerkcoach.nl/wp-content/uploads/2016/06/Werkmap-Van-ikland-naar-Wijland
Sociogram	

-Nfactory.pdf	

⥀  S������	������������	(SDG	3	��	SDG	16)	

Hoe	zijn	de	sociale	verhoudingen	in	de	groep?	Het	antwoord	daarop	vind	je	door	het	gebruik	van	
sociometrie.	Sociometrie	is	de	verzamelnaam	voor	enkele	methoden	om	de	sociale	structuur	van	een	
groep	in	kaart	te	brengen.	Dit	kan	door	het	uitvoeren	van	een	sociometrisch	onderzoek.		De	uitkomsten	
van	het	onderzoek	kun	je	op	twee	manieren	verwerken:	
In een sociogram. 	Een	sociogram	is	een	gra�ische	weergave	van	onderlinge	relaties.	Hierdoor	kan	je	zien	
hoe	de	sociale	verbanden	in	een	groep	zijn.	Het	sociogram	kan	helpen	bij	het	onderkennen	van	hiërarchie,	
de	leiders	en	de	groepsleden	die	sociaal	geıs̈oleerd	zijn.	
In een sociomatrix.  Een	sociomatrix	is	de	weergave	van	het	onderzoek	in	een	tabel.	Hierdoor	kan	je	zien	
wie	geliefd	is,	wie	minder	populair	zijn	en	wie	een	sterke	sociale	invloed	kan	uitoefenen.	

https://www.sometics.com/nl/demonstratie	

⥀  C��������	V�����	F��������	(SDG	17)	

Het	Competing	Values	Framework	is	ontwikkeld	op	basis	van	onderzoeken	naar	organisatie-effectiviteit.	
Quinn	en	Rohrbaugh	ontdekten	uit	deze	studies	twee	belangrijke	dimensies	van	effectiviteit.	De	eerste	
dimensie	heeft	betrekking	op	de	mate	waarin	organisaties	een	interne	of	externe	focus	hanteren.	De	
tweede	dimensie	geeft	een	beeld	van	het	contrast	tussen	stabiliteit	en	controle	tegenover	�lexibiliteit	en	
verandering.	Quinn	en	Rohrbaugh	ontwikkelde	vier	kwadranten	waarmee	je	een	organisatiecultuur	kunt	
typeren.		

In	het	model	plaatst	Quinn	als	hoofdkenmerk	van	organisatiegedrag	op	de	y-as	'�lexibiliteit'	bovenaan	
tegenover	'beheersing'	onderaan,	en	op	de	x-as	'interne	gerichtheid'	links	tegenover	'externe	gerichtheid'	
rechts.	Zo	ontstaan	vier	'kwadranten'	die	hij	-	van	rechtsonder	met	de	klok	mee	-	compete,	control,	
collaborate	en	create	noemt.	Elk	van	de	typerende	gedragsvormen	vraagt	om	een	bijbehorende	stijl	van	
leidinggeven	en	management:	de	producent	of	de	bestuurder	(compete),	de	controleur	of	de	coördinator	
(control),	de	stimulator	of	de	mentor	(collaborate)	en	de	innovator	of	de	bemiddelaar	(create).	Het	model	
kreeg	zijn	naam,	omdat	de	vier	kwadranten	concurrerend	zijn.	Zo	willen	organisaties	graag	�lexibel	zijn,	
maar	ook	stabiel	en	gecontroleerd.	Een	organisatie	is	daarin	op	zoek	naar	balans,	en	is	nooit	helemaal	te	
plaatsen	in	een	bepaald	kwadrant.	

⥀   S������	����������������	����������	(SDG	16)	

Alle	wezens,	mensen,	dieren	en	de	natuur,	hebben	een	intrinsieke,	gelijke	waarde.	Diversiteit	is	een	
geschenk	dat	we	koesteren	en	vieren.	Elke	scheiding	in	de	menselijke	gemeenschap,	hetzij	door	klasse,	ras,	
politieke	observatie,	geslacht	of	leeftijd,	moet	worden	tegengegaan.	De	rechten	van	vrouwen	zijn	historisch	
onderdrukt	maar	worden	op	sommige	plaatsen	geleidelijk	beter.	Een	verbetering	in	de	verdeling	van	
welvaart	is	belangrijk,	maar	marginalisatie	en	eenzaamheid	kunnen	niet	alleen	worden	aangepakt	door	
mensen	een	inkomen	te	bieden.	Institutionele	bescherming	van	kinderen	en	ouderen	is	misschien	niet	het	
enige	antwoord.	Cohousing,	vooral	voor	ouderen,	is	in	Denemarken	in	groten	getale	ontstaan			en	breidt	
zich	uit	naar	de	hele	wereld.	In	Nederland	kennen	we	het	knarrenhof	concept.	Het	Knarrenhof	concept	is	
bedacht	als	oplossing	voor	die	mensen	die	maximaal	lang	zelfstandig	willen	zijn,	zonder	a�hankelijk	te	zijn	
van	familie,	vrienden	of	externe	zorg.	Wonen	in	een	Knarrenhof-concept	biedt	de	mogelijkheid	elkaar	te	
helpen	zonder	dat	u	privacy	of	ona�hankelijkheid	verliest.	Meer	info	over	knarrenhof:	
https://knarrenhof.nl/	
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⥀  E�������	���	�������	(SDG	17)	

De	belangrijkste	menselijke	handelingen	worden	bepaald	door	het	feit	deel	uit	te	maken	van	een	groep.	
Familie,	klasgenoten,	collega's,	vrienden,	buren	en	gemeenschapsorganisaties	zijn	enkele	groepen	waar	we	
deel	van	uitmaken,	zodat	we	aan	onze	basisbehoeften	kunnen	voldoen.	Deze	groepen	zijn	niet	zomaar	een	
verzameling	individuen:	ze	hebben	gemeenschappelijke	doelen	en	doelstellingen,	lidmaatschapsregels	en	
een	collectieve	identiteit	die	tot	op	zekere	hoogte	het	gedrag	van	de	individuen	bepaalt.	Deze	kenmerken	
kunnen	onopgemerkt	blijven	door	leden	van	de	groep,	zich	niet	bewust	van	hun	bestaan,	maar	het	
betekent	niet	dat	ze	niet	bestaan:	ze	beın̈vloeden	ons	op	verschillende	manieren	en	hebben	een	
onmiskenbare	invloed	op	ons	leven.	

⥀  E�������	������	���	���	�����	(SDG	17)	

Het	kost	tijd	voor	een	groep	bewust	of	onbewust	is	opgebouwd.	Vanaf	het	begin	evolueert	een	groep,	
doorloopt	verschillende	fases	of	groeifases,	en	in	sommige	gevallen	werkt	het	werken	aan	de	
onvermijdelijke	uitdagingen	van	con�licten	volwassenheid	op	en	ontwikkelt	zich	tot	zijn	volledige	
potentieel.	In	zijn	volwassenheid	ontdekt	een	groep	zichzelf	als	een	levend	organisme,	waarbij	elk	lid	een	
belangrijke	en	noodzakelijke	rol	vervult.	Het	organisme	is	een	complex	en	divers	netwerk	van	relaties	met	
vertrouwen,	waarheid	en	liefde,	als	een	zuivere	uitdrukking	van	het	leven	die	zichtbaar	wordt	gemaakt	
door	zijn	acties.	Kortom,	een	volwassen	groep	is	een	rijke	en	diverse	gemeenschap	van	leven.	De	volwassen	
gemeenschapsgroep	waardeert	verschil	en	diversiteit;	waardeert	de	bijdrage	van	al	zijn	leden;	accepteert	
spanning	en	con�lict	als	onderdeel	van	zijn	eigen	wezen	en	manifestatie	

⥀   V���	���������������	���	�������	(SDG	17)	

Elke	groep	is	uniek	en	bewandelt	zijn	eigen	pad	in	het	vormen	van	een	groep,	deels	voorspelbaar,	deels	
onverwacht.	Deze	4	hoofdfasen	van	groepsontwikkeling	zijn	grondig	bestudeerd	en	beschreven.	

1. Vorming / pseudogemeenschap 
Moeilijkheden	veroorzaakt	door	het	gebrek	aan	ervaring	genereren	verschillende	toestanden	van	
verwachting,	angst	en	enige	spanning.	Ze	zijn	gemakkelijk	te	overwinnen	dankzij	een	algemeen	
gevoel	van	opwinding	en	een	sterke	wens	om	met	elkaar	overweg	te	kunnen.	

2. Conflict 
Zodra	de	eerste	opwinding	begint	te	vervagen,	ontstaan			er	verschillen	en	ontstaan			con�licten:	
misverstanden,	onvervulde	behoeften,	machtsstrijd,	gebrek	aan	duidelijkheid	in	doelen	of	
procedures.	Con�licten	zijn	nodig	voor	het	ontwikkelingsproces	van	een	groep.	Het	dwingt	om	
elkaar	beter	te	leren	kennen.	Het	helpt	om	te	groeien,	individueel	en	collectief.	Het	is	een	
geweldige	kans	om	te	leren	over	wederzijds	respect	en	erkenning,	over	democratie	en	onderlinge	
a�hankelijkheid.	

3. Organisatie 
De	groep	besluit	con�licten	te	leren	oplossen,	samenhangende	beslissingen	te	nemen	die	iedereen	
kan	ondersteunen,	om	samen	te	werken.	Iedereen	wordt	gezien	en	gewaardeerd	zoals	ze	zijn.	
Individuele	behoeften	en	groepsbehoeften	zijn	beter	voor	elkaar.	Leden	zijn	zich	meer	bewust	van	
het	hebben	van	een	collectieve	identiteit.	

4. Gemeenschap 
Er	is	samenhang,	verbondenheid,	harmonie.	Interpersoonlijke	relaties	hebben	een	levendige	
emotionele	kwaliteit.	De	productiviteit	is	hoog.	De	groep	werkt	goed	in	het	bereiken	van	zijn	
doelen.	Leiderschap	wordt	verspreid	onder	alle	leden	

Dit	proces	is	absoluut	niet	star	of	statisch.	Hoe	de	groep	het	proces	ervaart,	hangt	af	van	de	
bijzonderheden	van	de	groep.	Daarnaast	kunnen	externe	omstandigheden	-	zoals	de	komst	van	nieuwe	
leden,	verandering	in	de	sociale	werkelijkheid	waar	de	groep	leeft,	politieke	of	economische	
onzekerheden,	enz.	-	de	groep	terugbrengen	van	een	stadium	van	volwassenheid	naar	een	eerdere	fase	van	
leren,	met	hernieuwde	spanningen	en	con�licten.		
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⥀  O�������	���	����������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Vriendschap,	zorgzaamheid	en	wederzijdse	steun	zijn	de	kwaliteiten	van	menselijke	relaties	die	een	
gemeenschap	of	groep	met	elkaar	verbinden.	In	een	sfeer	van	vertrouwen	stromen	gemeenschappelijke	
processen	gemakkelijk.	Vertrouwen	moet	worden	gecultiveerd.	Vertrouwen	groeit	uit	diepe	
hart-tot-hartcommunicatie.	Als	we	onszelf	authentiek	laten	zien	aan	andere,	met	onze	zwakheden	en	
sterke	punten,	als	we	onze	gedachten	en	ons	hart	spreken,	ontstaat	er	vanzelf	vertrouwen.	Daardoor	
ontstaat	een	gevoel	van	groepswelzijn.	Vertrouwen	groeit	ook	wanneer	de	zaken	goed	werken.	

⥀  H������������	(SDG	16)	

“	Heart Intelligence is the Art of feeling more JOY in life through the process of accepting who YOU are, as you 
are, without making yourself wrong. ”	~	Christian	Pankhurst	

In	relaties	gaat	Heart	Intelligence	onder	meer	over	het	vermogen	om	daadwerkelijk	kwetsbaar	uit	te	
drukken	wat	het	is	wat	we	willen	en	nodig	hebben.	Een	techniek	die	daar	bij	kan	helpen	in	groepen	zijn	
hartencirkels.	In	een	hartencirkel	wordt	een	open	ruimte	gecreëerd	waarin	kan	worden	gedeeld.	
Groepsleden	zitten	in	een	cirkel	op	dezelfde	hoogte	van	elkaar.	Tijdens	de	“open	ruimte”	neemt	(“claimt”)	
één	deelnemer	de	ruimte	(dat	kan	meerdere	malen	gebeuren)	en	de	andere	deelnemers	steunen	hem	of	
haar.	Zelf	ontvangen	de	andere	deelnemers	in	cirkel	de	medicijn	van	het	proces	waar	ze	getuige	van	zijn	en	
dat	ze	met	hun	liefdevolle	aandacht	en	respons	ondersteunen.	

Meer	informatie:		https://www.hennycramers.com/emotionele-vrijheid/	

⥀  B�������	���������	(SDG	17)	

Building	community	is	het	proces	waarbij	een	groep	zich	bewust	wordt	van	haar	eigen	bestaan			als	een	
levende	collectieve	eenheid	-	en	van	de	levensgeest	die	haar	ondersteunt.	Daarin	is	het	belangrijk	om	de	
groepsgeest	op	te	roepen	door	middel	van	een	gedeelde	en	duidelijke	visie,	missie	en	doelen.	

⥀  G�������	�����	(SDG	17)	

Drie	essentiële	componenten	van	een	gedeelde	visie:	

● Helder ;	om	misverstanden	te	voorkomen	en	toegankelijk	te	maken	voor	diegenen	die	
geın̈teresseerd	zijn	om	lid	te	worden	van	de	groep.	

● Eenvoudig ;		om	ruimte	te	laten	aan	individuele	vrijheid,	zonder	dat	alles	vanaf	het	allereerste	
begin	is	bepaald.	

● Inspirerend ;	om	een			bron	van	permanente	motivatie	en	een	gids	te	worden	die	ons	naar	onze	
bestemming	kan	oriënteren.	

Het	is	cruciaal	dat	alle	leden	van	een	groep	zich	verbonden	voelen	met	de	visie	en	dat	de	groep	een	manier	
heeft	om	dit	te	controleren.	Visioning	is	een	continu	proces	van	het	focussen	van	intentie,	dat	nooit	zal	
worden	voltooid.	Een	visie	moet	periodiek	worden	bekeken	en	indien	nodig	worden	aangepast.	

⥀  O����������	������	�����,	������	��	������	(SDG	17)	

Het	is	belangrijk	om	een	onderscheid	te	maken	tussen	visie,	missie	en	doelen.	

● Visie; 	is	de	gedeelde	toekomst	die	een	groep	samen	wilt	creëren,	het	gedeelde	beeld	van	wat	
mogelijk	is.	Het	wordt	vaak	uitgedrukt	als	het	"wie",	het	"wat"	en	het	"waarom"	van	de	groep	
en/of	onderneming.	Idealiter	wordt	het	beschreven	in	de	tegenwoordige	tijd,	alsof	het	nu	gebeurt.	

● Missie; 	drukt	de	visie	uit	in	concrete,	fysieke	termen.	Het	is	wat	de	groep	fysiek	zal	gaan	doen	en	
ervaren	in	het	gedeelde	beeld	wat	zich	manifesteert	van	datgene	wat		mogelijk	is.	

● Doelen en doelstellingen; 	zijn	mijlpalen	die	de	groep	op	korte	of	middellange	termijn	wil	
bereiken.	Ze	zijn	meetbaar;	de	groep	weet	wanneer	ze	het	hebben	volbracht.	De	registratie	van	de	
statuten	van	de	groep	is	een	duidelijk	doel,	net	als	het	aanleggen	van	infrastructuur.	
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⥀  D�����-�������	(SDG	17)	

De	Delphi-methode	is	een	diepgaande	manier	van	brainstormen.	De	methode	gaat	als	volgt:	

1. Er	wordt	een	lijst	met	vragen	gemaakt.	
2. Voor	een	eerste	inventarisatie	worden	vragenlijsten	uitgedeeld	aan	alle	deelnemers.	De	

deelnemers	vullen	de	vragenlijsten	met	de	gestelde	vragen/	brainstorm	anoniem	in.	
3. De	vragenlijsten	worden	ingenomen	en	samengevat.	
4. De	samenvatting	wordt	weer	rondgedeeld.	Hierop	kunnen	de	deelnemers	individueel	weer	verder	

brainstormen,	of	de	anoniem	ingebrachte	ideeën	van	de	andere	deelnemers	beoordelen.	
5. De	stappen	2	en	3	kunnen	naar	believen	herhaald	worden.	
6. In	een	gemeenschappelijke	bijeenkomst	worden	de	eindresultaten	gepresenteerd.	

De	Delhpi-methode	vermijdt	hiermee	de	nadelen	van	het	klassieke	brainstormen,	waar	de	deelnemers	die	
sterk	aanwezig	zijn	en	communicatief	goed	zijn	om	hun	mening	te	uiten	vaak	de	minder	dominante	
groepsleden	ondersneeuwen.	of	deelnemers	hun	echte	mening	niet	durven	zeggen	omdat	de	
leidinggevende	ook	aanwezig	is	

⥀   D�	�����������������������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Lange	tijd	was	de	enige	formele	positie	die	een	jongere	in	de	samenleving	had,	die	van	“de	jongere”.	Dat	is	
veranderd.	Tegenwoordig	hebben	jonge	mensen	steeds	belangrijkere	functies,	waaronder	die	van	
beleidsmakers,	planners,	onderzoekers	en	meer.	De	volgende	jeugdparticipatieladder	is	gemaakt	om	
jongeren	en	volwassenen	aan	te	moedigen	te	onderzoeken	waarom	en	hoe	jongeren	meedenken	en	
werken	overal	binnen	de	gemeenschap.	Kijk	naar	een	speci�ieke	activiteit	waar	jongeren	zich	mee	
bezighouden,	en	meet	ze	met	de	volgende	tool.	

	 	

Het	is	belangrijk	om	te	onderkennen	dat	de	jeugdparticipatieladder	niet	bedoeld	is	om	de	hele	
gemeenschap	tegelijk	aan	te	duiden.	In	plaats	daarvan	vertegenwoordigt	elke	trede	een	speci�iek	geval	van	
jeugdparticipatie.	Dat	betekent	dat	in	plaats	van	te	zeggen	dat	een	hele	klas	op	trede	4	zit,		verschillende	
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jongeren	zouden	kunnen	ervaren	dat	ze	zich	inderdaad	op	die	trede	bevinden,	terwijl	anderen	ervaren	dat	
ze	op	trede	6	zijn.	

Lange	tijd	was	de	vaststelling	op	welke	trede	een	jongere	zich	bevond	onderhevig	aan	perceptie	en	positie:	
als	een	volwassene	geloofde	dat	de	jongere	in	hun	commissie	zich	op	op	trede	6	bevond	en	de	jongere	
vonden	dat	ze	op	8	waren,	ze	simpelweg	alleen	besloten	dat	ze	het	met	elkaar	oneens	waren.	De	
onderstaande	rubric	kan	helpen	om	een	duidelijkere	uitleg	te	geven	over	hoe	jeugdparticipatie	eruit	kan	
zien.	
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L���������	

De jongeren 

● Hebben	inzichten	ontwikkeld	in	sociale	rechtvaardigheidskwesties	in	de	gemeenschap.	
● Beschikken	over	een	raamwerk	voor	het	analyseren	van	groepsontwikkeling.	
● Verkrijgen	een	basisbegrip	van	hoe	groepen	worden	gevormd.	
● Leren	hoe	belangrijk	het	is	om	diversiteit	binnen	groepen	te	waarderen.	
● Maken	kennis	met	de	fundamentele	structurele	componenten	van	de	gemeenschap.	

A�����������	

● ⥀  De	stem	van	de	jeugd	
● ⥀   Verschillen	
● ⥀   Groepen	
● ⥀   Levend	wezen	
● ⥀   Groepsdiscussie	
● ⥀  Groepsontwikkeling	

4.1.1		⥀   D�	����	���	��	�����	

Introductie:  

Het	maken	van	gezamenlijke	spelregels	of	de	vormgeving	en	sfeer	van	de	lokalen	aan	jongeren	uitbesteden	
kan	een	goed	uitgangspunt	voor	hen	zijn	om	zich	meer	betrokken	te	voelen	bij	hun	werk/studieomgeving.	
vergaderen	en	beslissingen	nemen	zijn	echter	alleen	nuttige	participatie	oefeningen	als	ze	echte	
beslissingen	mogen	nemen.	Door	jongeren	geın̈itieerde	projecten,	onderzoek,	zelfredzaamheid,	
vertegenwoordiging	of	co-management	met	volwassenen	in	organisaties	en	instellingen	zijn	zeer	sterke	
leerzame	ervaringen	voor	jongeren.	

Doel:  

Manieren	laten	zien	waarop	jongeren	kunnen	deelnemen	aan	de	besluitvorming	met	volwassenen.	

Leerresultaten:  

Deelnemers	van	alle	leeftijden	leren	beslissingen	te	nemen	en	jongeren	zijn	bevoegd	om	actie	te	
ondernemen.	

Benodigde materialen:  

Flip-over,	hand-out	of	posterweergave	vande		participatiespiraal	en	participatieladder	
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Stappen: 

1. Het	startpunt	van	de	activiteit	zouden	gesprekken	en	opinieonderzoek	kunnen	zijn	over	de	
diverse	zaken	die	door	volwassenen	worden	georganiseerd.	Plannen,	implementeren,	beheren,	
monitoren	en	evalueren	van	projecten	zijn	een	geweldige	manier	van	participeren.	

2. Laat	de	jongeren	hun	mening	geven	over	projecten	die	op	school	worden	gepland.	Initiatieven	om	
een	krant,	radioprogramma	of	website	op	internet	te	maken,	speciale	interessante	clubs,	
talentenjachten,	economische	of	ecologische	campagnes	te	organiseren,	zijn	belangrijke	bijdragen	
aan	een	democratisch	schoolleven.	

3. Lokale	NGO's,	organisaties	voor	maatschappelijke	dienstverlening,	straat	programma's,	festivals,	
internet	en	nieuwe	media	platforms	bieden	verschillende	mogelijkheden	om	jongeren	bij	te	
betrekken.	

4. Jongeren	die	in	armoede	leven	of	leven	in	een	instelling	missen	vaak	zelfs	de	minimaalste	vorm	
van	participatie.	Wellicht	kan	uw	school	ook	hen	betrekken.	

5. Voor	deze	activiteit	is	een	veilige	omgeving	noodzakelijk.	Alleen	als	jongeren	gehoord	worden	
over	alle	processen	die	hen	aangaan	kunnen	hun	belangen	werkelijk	gerespecteerd	worden.	

Evaluatie: 

Evaluatie	van	deze	activiteit	kan	het	best	aan	het	begin	van	elke	dag	met	de	hele	groep	worden	gedaan	om	
iedereen	het	proces	op	een	transparante	wijze	te	laten	ervaren.	Wie	beslist	welke	vorm	van	participatie	
geschikt	is	voor	jongeren	op	verschillende	niveaus	van	volwassenheid?	Hoe	wordt	zo'n	beslissing	
genomen?	

Vraag	de	leerlingen	wat	ze	in	deze	discussies	hebben	meegemaakt.	Hoe	voelde	het	dat	ze	hier	aan	mochten	
meedoen?	Hadden	ze	ergens	hulp	bij	nodig?	Wat	ontdekten	ze	over	het	deelnemen	aan	de	besluitvorming?		

Wat	denk	je	als	docent	dat	we	onze	jongeren	mee	kunnen	laten	doen	in	de	organisatie	zonder	ze	bloot	te	
stellen	aan	de	manipulatie	van	volwassenen?	

4.1.2		⥀   V����������	

Creëer	een	groep	van	maximaal	zes	personen.	Maak	een	lijst	van	manieren	waarop	de	deelnemers	in	het	
groepje	van	elkaar	verschillen.	Probeer	voorbeelden	van	extreme	verschillen	te	vinden	en	bespreek	hoe	
iedereen	over	deze	verschillen	denkt.	Kun	je	van	elkaar	de	verschillen		accepteren? 

4.1.3		⥀ 	G������	

In	tweetallen	worden	de	volgende	vragen	aan	elkaar	gesteld.	Van	welke	groepen	ben	je	lid?	Wat	weet	je	
van	hun	achtergrond.	Hoe	zijn	deze	groepen	ontstaan?	Welke		tradities	en	gebruiken	kennen	deze	
groepen?	Wat	komt	jou	en	de	groep	aan	jou	ten	goede?	

4.1.4		⥀  L�����	�����	

Probeer	je	team	(groepje)	eens	te	zien	als	levend	wezen:	Een	bestaand	dier	of	een	fantasiewezen,	dat	leeft,	
ademt	en	eet.	Hoe	ziet	het	eruit?	Heeft	het	een	geur?	Hoe	beweegt	het?	Beeld	je	eens	in	in	welke	
leefomgeving	dit	wezen	leeft.	Wat	heeft	dit	wezen	nodig	om	te	overleven?	Neem	individueel	10	minuten	de	
tijd	om	voor	jezelf	een	tekening	te	maken	op	grote	vellen	papier.	Maak	het	zo	levendig	en	concreet	als	
mogelijk.	Hang	al	die	tekeningen	op	een	wand	bij	elkaar	en	vertel	elkaar	wat	je	getekend	hebt	en	waarom.	
Laat	dit	het	startpunt	zijn	van	een	mooie	dialoog.	Welke	overeenkomsten	zien	jullie	bijvoorbeeld?	Wat	valt	
jullie	op	als	jullie	de	tekeningen	zo	naast	elkaar	zien	hangen?	Welke	belangrijkste	behoeften	zouden	deze	
wezens	hebben?	En	wat	leert	ons	dat	over	ons	team?	Vergeet	niet	om	de	inzichten	uit	deze	oefening	om	te	
zetten	naar	concrete	vervolgstappen!		Bron:	
http://teamtrots.nl/praktische-oefeningen-om-je-team-door-de-bril-van-een-astronaut-te-bekijken/	
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4.1.5		⥀   G��������������	

Wat	kan	een	groep,	een	organisatie,	een	intentionele	of	lokale	gemeenschap	doen	om	de	
volwassenheidsfase	te	bereiken	te	worden	die	echt	duurzaam	is?	Wat	zijn	de	stappen	in	het	opbouwen	van	
een	groep,	en	van	een	gemeenschap?	

4.1.7		⥀  G�����������������	

Verdeel	de	groep	in	kleinere	groepen	van	drie	of	vier	personen.	Ieder	groepslid	bedenkt	voor	zichzelf	een	
groep	waarmee	hij	of	zij	bekend	mee	is	en	beschrijft	aan	de	andere	groepsleden	wat	voor	soort	groep	het	
is	en		in	welk	stadium	van	groepsontwikkeling	de	groep	zich	bevindt.		

B������	

http://www.groepsdynamiek.nl/delphi_methode.html	

http://www.samenspraakadvies.nl/publicaties/Handout%20delphi%20onderzoek.pdf	

https://lmssigmundfreud.weebly.com/de-ijsberg-van-freud.html	

https://positiveorgs.bus.umich.edu/community-of-practice-facilitation-guide/	

https://www.youtube.com/channel/UCBJ7QnAzZ0yKE8VNVNZsaYw	

http://www.jansaal.nl/gemeenschapsvorming/	

Werken	aan	de	Weconomy.	Duurzaamheid	cooperatief	organiseren.	Jan	Jonker	(red.)	Kluwer,	2013.	ISBN	
978	90	13	109375	288	pag.	

https://maatschapwij.nu/thema/samenleving/	

https://www.vocvo.be/sites/default/�iles/Van%20Ik%20naar%20Wij%20Brussel.pdf	

http://teamtrots.nl/praktische-oefeningen-om-je-team-door-de-bril-van-een-astronaut-te-bekijken/	

https://www.heartiq.org/	

https://www.hennycramers.com/emotionele-vrijheid/	

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-biology-foundations/hs-biology-and-the
-scienti�ic-method/v/the-scienti�ic-method	

https://www.youtube.com/watch?v=sGU-aedrHL0	

http://www.samenspraakadvies.nl/publicaties/Handout%20delphi%20onderzoek.pdf	

https://www.toolshero.nl/besluitvorming/delphi-methode/	

http://delphimindconnection.nl/resultaatgericht-samenwerken-kennisbank/leercyclus/	

https://www.coachcenter.nl/reis-van-de-held/	

https://www.youtube.com/watch?v=GNPcefZKmZ0	

https://www.reisvandeheld.com/coaching-en-training/	

http://www.avontuurvandeheld.nl/download/Intervisiemethodiek%20Avontuur%20van%20de%20Hel
d.pdf	
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https://lmssigmundfreud.weebly.com/de-ijsberg-van-freud.html
https://positiveorgs.bus.umich.edu/community-of-practice-facilitation-guide/
https://www.youtube.com/channel/UCBJ7QnAzZ0yKE8VNVNZsaYw
http://www.jansaal.nl/gemeenschapsvorming/
https://maatschapwij.nu/thema/samenleving/
https://www.vocvo.be/sites/default/files/Van%20Ik%20naar%20Wij%20Brussel.pdf
http://teamtrots.nl/praktische-oefeningen-om-je-team-door-de-bril-van-een-astronaut-te-bekijken/
https://www.heartiq.org/
https://www.hennycramers.com/emotionele-vrijheid/
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-biology-foundations/hs-biology-and-the-scientific-method/v/the-scientific-method
https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-biology-foundations/hs-biology-and-the-scientific-method/v/the-scientific-method
https://www.youtube.com/watch?v=sGU-aedrHL0
http://www.samenspraakadvies.nl/publicaties/Handout%20delphi%20onderzoek.pdf
https://www.toolshero.nl/besluitvorming/delphi-methode/
http://delphimindconnection.nl/resultaatgericht-samenwerken-kennisbank/leercyclus/
https://www.coachcenter.nl/reis-van-de-held/
https://www.youtube.com/watch?v=GNPcefZKmZ0
https://www.reisvandeheld.com/coaching-en-training/
http://www.avontuurvandeheld.nl/download/Intervisiemethodiek%20Avontuur%20van%20de%20Held.pdf
http://www.avontuurvandeheld.nl/download/Intervisiemethodiek%20Avontuur%20van%20de%20Held.pdf
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K������������	

● Diversiteit	opbouwen	en	omarmen	
● Sociale	rechtvaardigheid	bevorderen	
● Aan	de	kracht	van	een	gemeenschap	bouwen	
● Beginnende	gemeenschap	of	groep:	de	Essentials	
● Visie,	missie	en	doelstellingen	

R��������	������������	
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4.2	G�������������	��	��������������	

I����������	

Betekenisvolle participatie-processen zorgen ervoor dat iedereen zich betrokken voelt in een 
groep en in groepsprocessen en meedoet. In dit thema ontwikkelen jongeren een breed scala aan 
communicatievaardigheden en competenties. Ze leren de standpunten van anderen kennen door 
actief te luisteren, ze leren hun mening te formuleren en te verwoorden en verbeteren hun 
communicatie door bijvoorbeeld feedbackregels te gebruiken. Daarnaast worden kritisch denken, 
positief omgaan met conflicten, besluiten nemen waar iedereen achter kan staan en 
organisatorische vaardigheden gestimuleerd. Jongeren kunnen zo gaan ervaren dat ze een echt 
verschil kunnen maken. 

Bij	de	start	van	het	jongerenproject	kun	je	de	jongeren	betrekken	bij	het	opzetten	van	een	communicatie	
systeem	en	structuur	en	het	bewaken	en	verspreiden	van	de	communicatie	onderling.	Het	doel	is	om	de	
jongeren	te	leren	hoe	ze	ervoor	kunnen	zorgen	dat	aan	de	communicatiebehoeften	van	de	groep	wordt	
voldaan.	En	zo	kun	je	de	jongeren	na	a�loop	van	het	project	een	visueel,	tekstueel	en	fotogra�isch	verslag	
van	het	project	meegeven!	

W�����	

Om	iedereen	te	betrekken	in	een	project.	

Om	besluiten	te	nemen	waar	iedereen	achter	kan	staan.		

Om	positief	met	con�licten	om	te	gaan.		

H��	

● Door	gebruik	te	maken	van	participatieve	processen.	
● Door	jezelf	en	andere	te	leren	kennen,	onder	andere	met	hulp	van	feedback	en	door	actief	

luisteren.	
● Door	de	dynamiek	in	groepen	beter	te	leren	doorgronden.	
● Door	met	communicatie	vaardigheden,	zoals	geweldloze	communicatie,	con�licten	te	voorkomen.	

V����������	������	

● Zou	het	jongeren	helpen	in	hun	groepsprocessen	om	de	principes	van	geweldloze	communicatie	
te	kennen	en	om	jongeren	te	leren	hoe	ze	deze	kunnen	toepassen?	

● Hoe	herinner	je	de	jongeren	eraan	om	actief	te	luisteren,	diep	te	luisteren,	hun	oordeel	op	te	
schorten	en	om	open	te	staan			voor	een	collectieve	groepswijsheid?	

● Heb	je	aandacht	besteed	aan	hoe	jongeren	kritische	en	positieve	feedback	kunnen	geven	en	
ontvangen	aan	elkaar?	

● Hoe	zal	uw	jongerenproject	de	effectieve	participatie	stimuleren	van	de	jongeren	binnen	hun	
eigen	project?	

● Hoe	kan	er	binnen	het	jongerenproject	op	een	creatieve	manier	worden	gewerkt	met	de	realiteit	
dat	we	niet	allemaal	hetzelfde	zijn	(verschillende	vaardigheden,	opleiding,	mogelijkheden	om	
inkomsten	te	genereren,	meningen,	enz.)?	

● Is	er	een	manier	om	de	organisatiestructuur	van	uw	jongerenproject	zodanig	te	ontwerpen	dat	
samenwerking	wordt	gewaarborgd	en	continu	leren	mogelijk	wordt?	(zie	bij	links	Organizational	
Journey	Chart)	

● Heb	je	overwogen	om	de	jongeren	in	hun	groep	een			facilitator	te	laten	benoemen	voor	de	
ontwerpsessies	van	hun	project?	

● Hoe	ga	je	om	met	groepsdynamica	in	het	jongerenproject?	
● Let	u	op	de	creatieve	spanning	tussen	taak,	proces	en	relatie	-	en	hoe	de	jongeren	in	hun	

ontwerpteam	bewust	met	deze	spanning	werken	aan	het	project?	
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● Heb	je	tijd	besteed	aan	hoe	de	jongeren	hun	gemeenschappelijke	basis	(visie/missie/doelen)	in	
hun	project	kunnen	vinden?	

● Misschien	is	het	nuttig	om	te	experimenteren	met	het	hebben	van	een	aangewezen	facilitator,	
notulist,	tijdwaarnemer	en	agenda-planner	in	de	teambijeenkomsten	van	de	jongeren	tijdens	het	
uitvoeren	van	hun	project.	

● Hoe	kunt	je	effectieve	besluitvorming	mogelijk	maken,	zowel	in	de	ontwerpteams	van	de	jongeren	
als	in	het	jongerenproject	dat	u	co-ontwerpt?	

● Zou	het	nuttig	zijn	om	te	bemiddelen	bij	con�licten	in	de	teams	van	de	jongeren?	
● Zou	het	nuttig	zijn	om	problemen	in	het	project	van	de	jongeren	op	te	lossen	door	aandacht	te	

schenken	aan	de	onderliggende	oorzaken	en	deze	in	een	integraal	4-kwadranten	matrix	in	kaart	te	
brengen?	

● Heb	je	geprobeerd	de	'negen	stappen	om	een			con�lict	positief	aan	te	pakken'	toe	te	passen	als	je	
merkte	dat	een	team	vast	zat?	

● Heb	je	door	oefeningen	te	doen	met	de	jongeren	meer	bewustzijn	gecreëerd	van	de	rang	en	rol	
van	alle	individuen	in	het	project,	waardoor		misbruik	van	macht	minder	waarschijnlijk	zal	zijn?	

W��	

T����������	�����	

⥀  B��������	�����	(SDG	16	��	SDG	17)	

Binnen	een	organisatie	kun	je	kijken	naar	wie	beslist,	en	ook	hoe	de	beslissingen	worden	genomen.	De	
volgende	vragen	kunnen	helpen	om	daar	beter	inzicht	in	te	krijgen.	
1.	Zijn	alle	beslissingen	gelijk:	in	belang,	omvang,	enz	...?	
2.	Wie	zou	moeten	beslissen	over	welke	beslissingen?	
3.	Welke	besluitvormingsmethode	willen	we	gebruiken	voor	welk	type	besluit?	
4.	Hoe	vaak	willen	we	elkaar	ontmoeten?	Hoe	lang	willen	we	dat	onze	bijeenkomsten	duren?	
5.	Wat	zijn	onze	gemeenschappelijke	afspraken	voor	vergaderingen?	
6.	Hoe	gaan	we	zorgen	voor	een	eerlijk	en	participatief	besluitvormingsproces?	
7.	Hoe	gaan	we	om	met	con�licten	die	zich	voordoen	in	het	besluitvormingsproces?	
8.	Hoe	worden	beslissingen	aan	de	hele	groep	medegedeeld?	

⥀  V�������	�������	��	���������	��������		

Regering of bestuur  is	het	bestuursorgaan	van	een	natie,	organisatie	of	gemeenschap.	In	een	land	wordt	
de	regering	gekozen	uit	de	inwoners.	In	kleine	groepen	wordt	het	bestuur	gekozen	door	de	leden	of		kan	
het	bestuur	ook	de	hele	groep	zijn.	Sommige	regeringen	zijn	zelfgekozen,	repressief	en	autoritair.		

Dagelijks bestuur 	is	de	actie	of	manier	van	besturen.	Bestuur	omvat	het	uitoefenen	van	macht	om	de	
zaken	van	een	natie,	organisatie	of	groep	te	beheren.	Participatief	bestuur	is	relatief	een	nieuw	fenomeen	
binnen	de	huidige	westerse	maatschappij,	al	wordt	dit	al	eeuwenlang	door	veel	inheemse	culturen	
beoefend.	Bij	een	participatief	bestuur	worden	burgers,	maatschappelijke	organisaties,	bedrijven	en/of	
andere	overheden	in	een	zo	vroeg	mogelijk	stadium	betrokken	bij	het	maken	en	uitvoeren	van	beleid.	Dit	
begint	al	bij	de	voorbereiding	en	beleidsbepaling	en	zet	zich	voort	tijdens	de	uitvoering	van	het	
participatief	beleid.	

⥀   C����������	��������	(SDG	17)	

Collectieve	wijsheid	(intelligentie)	is	de	capaciteit	van	een	menselijke	gemeenschap	om	te	evolueren	in	de	
richting	van	complex	hoger	orde	denken	en	om	problemen	op	te	lossen	door	middel	van	samenwerking	en	
innovatie	(P2P-foundation,	2013)	

⥀  ‘R����������	�������’;	���	�������	��	������������	���������������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Restauratieve	(herstellende)	cirkels	is	een	methode	waarbij	jongeren	in	een	cirkel	zitten	en	een	
groepsleider	groepsprocessen	faciliteert.	Het	bestaat	uit	meerdere	oefeningen	en	handelingen.	Een	
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bekende	oefening	uit	deze	methode	is	‘Fishbowl’.	Restauratieve	cirkels	biedt	een	kader	voor	het	opbouwen	
van	groepsprocessen	binnen	een	klas	en	voor	het	reageren	op	uitdagend	gedrag	van	jongeren	door	
authentieke	dialoog,	waarmee	jongeren	elkaar	leren	begrijpen	en	waarmee	dingen	rechtgezet	kunnen	
worden.	Deze	methodiek	is	in	te	zetten	om	con�licten	bij	jongeren	bespreekbaar	te	maken.	Het	consequent	
gebruiken	van	deze	methoden	kan	bijdrage	om	een	kalme	werksfeer	in	de	klas	te	creëren.	Leerkrachten	
die	deze	methoden	gebruiken,	vinden	vaak	dat	er	minder	tijd	en	energie	nodig	om	jongeren	te	corrigeren	
of	bij	te	sturen	in	hun	gedrag.	Jongeren	ervaren	hun	schooldagen	door	deze	methoden	vaak	gelukkiger	en	
rustiger.	Een	uitgebreide	handleiding	vindt	u	via	deze	link:	
https://www.healthiersf.org/RestorativePractices/Resources/documents/RP%20Curriculum%20and%2
0Scripts%20and%20PowePoints/Classroom%20Curriculum/Teaching%20Restorative%20Practices%20
in%20the%20Classroom%207%20lesson%20Curriculum.pdf	

De	�ishbowl	methode	wordt	op	deze	website	uitgelegd:	

https://mensindialoogblog.wordpress.com/2013/03/05/dialoogvorm-the-�ishbowl/	

⥀  D���������		

Het	woord	democratie	komt	van	de	Griekse	"demo's"	-	mensen	en	"kratie"	-	macht.	Democratie	betekent	
letterlijk	"mensenmacht".	Een	van	de	oorspronkelijke	doelen	van	democratische	regeringsvormen	was	om	
de	macht	te	balanceren	en	te	verdelen;	in	plaats	van	alleen	de	heersende	elite	moest	iedereen	macht	
hebben.		

Wat	je	je	kunt	afvragen	is	of	en	wat	er	mis	kan	zijn	met	de	macht	van	mensen.	Democratie,	en	het	goede	
gebruik	van	macht,	zou	kunnen	werken	als	mensen	altijd	redelijk	zouden	zijn.	In	de	praktijk	zie	je	echter	
dat	emoties	en	starheid	van	mensen	democratische	processen	kunnen	beın̈vloeden.	Zonder	ons	bewust	te	
zijn	van	onze	capaciteit	om	te	interageren,	zal	sociale	macht	alleen	nooit	onze	interactionele	problemen	
oplossen.	

⥀  S���������	3.0	(SDG	16	��	SDG	17)	

‘Sociocracy 3.0 of S3 is een op principes gebaseerde praktische gids, bestaande uit diverse tools die bijdragen 
aan de ontwikkeling van wendbare, veerkrachtige en effectieve organisaties. Het is een modulair systeem, wat 
betekent dat je er uit pakt wat je nodig hebt. Maar alleen enkel wanneer je iets nodig hebt. Het is mogelijk om 
alle patronen in te zetten en S3 als volledige werkwijze te adopteren, maar dat is niet noodzakelijk. De 
patronen kunnen worden toegepast binnen teams, organisatiebreed, met hiërarchie, zonder hiërarchie en op 
elke schaal. S3 richt zich op 4 dimensies van organiseren: participatie, besluitvorming, uitvoering en 
wendbaarheid. ’	

“	We hebben het nog nooit gedaan, we weten niet precies waar we zullen uitkomen, dus we hebben we alle 
wijsheid nodig om toch te gaan bewegen .”	

Bron:		https://rebelwise.com/wat-is-sociocratie30/	

⥀  D���	���������	���	A�����	M������	(SDG	16	��	SDG	17)	

Volgens	A.	Mindell	(2002)	"zijn	er	twee	redenen	waarom	democratie	niet	helemaal	goed	werkt:	

1.	In	de	eerste	plaats	richt	de	democratie	zich	hoofdzakelijk	op	sociale	kwesties,	niet	op	innerlijke,	
persoonlijke	kwesties.	En	binnen	de	privacy	van	onze	innerlijke	autonomie,	zonder	enige	vorm	van	
bewustwordingstraining,	gedragen	de	meesten	van	ons	ik-gericht	(in	plaats	van	gericht	op	de	hele	
gemeenschap).	We	zijn	niet	echt	democratisch	van	binnen.	We	neigen	ertoe	belangrijke	delen	van	onszelf	
te	onderdrukken.	Om	van	de	democratie	een	innerlijke	ervaring	te	maken,	moeten	we	een	vorm	van	
innerlijk	werk	of	innerlijke	dialoog	aangaan	om	een			diepere	democratie	te	creëren.	

2.	Een	tweede	probleem	met	democratie	is	dat	het	gebaseerd	is	op	het	concept	van	burgermacht.	Meer	
speci�iek;	de	macht	van	de	meerderheid,	in	plaats	van	op	een	bewustzijn	binnen	elke	burger.	Wellicht	in	de	
beste	mogelijke	werelden,	wordt	de	meerderheid	verondersteld	geın̈teresseerd	te	zijn	in	de	
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gezichtspunten	van	de	minderheid.	Dit	is	echter	zelden	het	geval.	Bewustzijn	is	een	meer	omvattende	
leidraad	dan	macht.	Door	gebruik	te	maken	van	bewustzijn,	kunnen	we	volgen	wat	er	gebeurt	met	die	
mensen	en	delen	van	onszelf	die	geen	deel	uitmaken	van	de	meerderheid	als	de	meerderheid	beslist.	

Innerlijk	werk	en	bewustzijn	leiden	naar	een	diepere	democratie.	Diepe	democratie	beweert	dat	alle	
mensen,	delen	en	gevoelens	nodig	zijn.	Diepe	democratie	waardeert	de	huidige	democratische	vormen,	
maar	voegt	daaraan	toe	dat	er	behoefte	is	aan	bewustzijn	van	gevoelens	en	van	moment-tot-moment	
interacties	binnen	institutionele	praktijken.	Diepe	democratie	maakt	gebruik	van	lineaire,	
organisatorische	rituelen,	eerlijke	procedures	en	rechten	nadat	subtiele,	non-verbale	ervaringen	zijn	
gearticuleerd	en	gewaardeerd.	

⥀  G�������������	(SDG	17)	

Een	manier	om	facilitatie	vaardigheden	te	leren,	is	observeren	en	analyseren	wat	er	in	de	eigen	groep	
gebeurt.	We	hebben	allemaal	een	groot	deel	van	ons	leven	doorgebracht	in	groepen	van	verschillende	
soorten,	maar	we	hebben	zelden	de	tijd	genomen	om	groepsdynamiek	te	observeren	en	te	analyseren.		

De	volgende	lijst	bevat	enkele	aspecten	waar	je	op	kunt	letten	als	je	de	groepsdynamiek	observeert	en	
analyseert:	

● Inhoud en proces 
In	elke	groep	zijn	twee	hoofdelementen	te	vinden:	
•		Inhoud	:	wat	wordt	gezegd,	de	kwestie	die	ter	discussie	staat	
•		Proces	:	wat	gebeurt	er	met	de	groep	zelf,	de	manier	waarop	dingen	worden	bereikt.	
De	inhoud	kan	gezien	worden	als	het	deel	van	een	ijsberg	uit	het	water,	terwijl	het	proces	het	deel	
onder	water	is,	niet	gemakkelijk	te	zien	maar	erg	belangrijk	en	invloedrijk.	

● Problemen met betrokkenheid bij een groep 
1.		Identiteit	en	acceptatie	binnen	de	groep.	
•	Wie	ben	ik	in	deze	groep?	•	Waar	kan	ik	passen,	en	wat	is	mijn	plek	in	de	organisatie?	•	Wat	voor	
gedrag	is	hier	acceptabel?	•	Behoor	ik	in	deze	groep	thuis?	
2.		Doelen	en	behoeften	van	de	groep	
•	Wat	wil	ik	van	de	groep?	•	Zijn	de	doelen	in	overeenstemming	met	de	mijne?•	Welke	hulp	kan	ik	
de	groep	bieden?	
3.		Macht,	controle	en	invloed.	
•Wie	heeft	de	leiding?	•	Wie	bepaalt	wat	we	doen?•	Hoeveel	invloed	zal	ik	hebben?	
4.		Intimiteit	.	
•	Hoe	hecht	ervaren	we	de	binding	met	de	groep	•	Hoe	persoonlijk	zijn	we	naar	elkaar	toe?	
•	Hoeveel	kunnen	we	op	elkaar	bouwen?	•	Hoeveel	vertrouwen	hebben	we	in	elkaar? 

● Rollen of kwaliteiten in een groep 
•	Leiderschap	-	Veronderstelling	of	vertegenwoordiging	van	autoriteit	
•	A�hankelijkheid	-	Leunend	op	de	leider	of	op	iedereen	die	autoriteit	vertegenwoordigt	
•	Tegenoverhankelijkheid:	weerstand	bieden	aan	iedereen	die	autoriteit	vertegenwoordigt	
•	Pairing	-	op	zoek	naar	een	of	meer	supporters	
•	Vechten	en	controleren	-	Persoonlijk	domineren,	proberen	de	eigen	belangen	door	te	drukken	
om	te	voldoen	aan	de	eigen	behoeften,	ongeacht	die	van	anderen	
•	Afwezig	-	Geen	deel	uitmaken	van	de	groep	om	te	ontsnappen	aan	de	bron	van	een	
ongemakkelijk	gevoel	

⥀  O�������������	���	����������	���	��������������	(SDG	17)	

Aanwijzingen bij het waarnemen van een groep: 
•	Wie	praat	er?	Voor	hoelang?	Hoe	vaak?	
•	Naar	wie	kijken	mensen	als	ze	praten?	Bij	de	groep?	Bij	één	persoon?	Op	de	vloer?	
•	Hoe	spreken	mensen?	Welke	tone	of	voice?	
•	Wie	praat	er	na	wie?	Zijn	er	kleine	verschillen	tussen	koppels?	
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•	Wie	onderbreekt?	Onderbreken	ze	constant	dezelfde	persoon?	
•	Elke	geeuw,	draaien	van	duimen,	gestaar	uit	ramen.	

⥀  J�����	�������	(SDG	16)	

Het	Johari-venster	is	een	model	gecreëerd	door	Joseph	Luft	en	Harry	Ingham	in	1955.	Het	model	helpt	je	
om	meer	zicht	te	krijgen	waarover	je	communiceert,	en	op	welke	manier	je	dat	doet.		

Het	Johari-venster	heeft	vier	kwadranten:	

	 Bekend	bij	jezelf	 Onbekend	bij	jezelf	

Bekend	bij	andere	 Open	ruimte	 Blinde	vlek	

Onbekend	bij	andere	 Verborgen	gebied	 Onbekend	gebied	

	
De	open	ruimte	is	bij	beiden	bekend,	hier	kan	over	worden	gepraat.	
De	blinde	vlek	is	wel	bekend	bij	anderen,	maar	niet	bij	jezelf.	Voorbeeld	hiervan	is	als	iemand	vaak	met	z’n	
hand	door	z’n	haren	strijkt,	en	hij	dat	onbewust	doet.	
Het	verborgen	gebied	houden	mensen	bewust	verborgen	voor	anderen.	
Het	onbekende	gebied	is	zowel	voor	jezelf	als	anderen	onbekend,	en	daarmee	geen	onderwerp	om	over	te	
praten.	

⥀  F�������������	(SDG	16)	

Hoe	kun	je	goede	feedback	geven?	De	FIET	(feit-interpretatie-effect-toekomst)	methode	kan	daarbij	
helpen!	Het	is	daarbij	belangrijker	om	vanuit	de	“ik-persoon”	te	beginnen.	Het	is	de	ik-persoon	die	
observeert	en	interpreteert.	

● Stap 1. Ik zie, ik hoor…. (Beschrijf	feiten	en	observaties;	Wat	doet	of	zegt	de	
ander.	Wat	is	voor	iedereen	zichtbaar	en	hoorbaar).	

● Stap 2. Ik denk ... (Beschrijf	jouw	interpretatie;	Wat	denk	jij	over	de	
ander	als	hij/zij	dit	doet	of	zegt.	Je	geeft	jouw	mening).	

● 3. Ik voel.. En hierdoor...  (Beschrijf	het	effect	en	je	gevoelens;	Soms	heeft	het	
gedrag	van	de	ander	een	bepaald	effect	op	jouw	gevoel	en/of	gedrag,	of	op	de	werking	vd	
organisatie).	

● 4. Ik zou graag hebben dat… (Beschrijf	de	toekomst	en	jouw	verlangens;	Wat	zou	je	
graag	willen	dat	er	verandert	aan	het	gedrag	van	de	ander?)		

⥀  W��	�����	�������	���	���	�����	�����������?	(SDG	16)	

Faciliteren	van	een	groep	is	het	inzetten	van	een	diversiteit	aan	tools,	technieken	en	vaardigheden	om	een	
		groep	mensen	goed	te	laten	werken.	Zowel	bij	het	de�iniëren	van	een	gemeenschappelijke	visie,	het	nemen	
van	beslissingen	en	het	bereiken	van	doelen,	als	bij	het	creëren	van	een	relationeel	klimaat	waar	
vertrouwen	de	boventoon	voert	en	communicatie	soepel,	empathisch	en	eerlijk	verloopt.	Het	is	ook	nuttig	
bij	het	oplossen	van	con�licten,	wanneer	deze	zich	voordoen.	De	facilitator	kan	lid	zijn	van	de	groep,	als	er	
leden	in	de	groep	zijn	met	de	juiste	kennis	en	vaardigheden.	In	dit	geval	is	het	aan	te	raden	voor	elke	groep	
om	verschillende	mensen	te	laten	trainen	om	de	rol	van	facilitator	uit	te	voeren	en	te	kunnen	roteren	in	de	
rol.	De	facilitator	kan	ook	iemand	van	buiten	de	groep	zijn,	wat	vooral	handig	is	wanneer	een	moeilijke	
beslissing	moet	worden	genomen,	of	wanneer	een	con�lict	voortduurt	en	de	groep	niet	over	de	technieken	
beschikt	om	dit	zelf	op	te	lossen.	

⥀  E��	������	������������	(SDG	16)	

Een	agenda	is	een	hulpmiddel	waarmee	iedereen	zich	kan	concentreren	op	de	zaken	die	worden	
besproken	en	waardoor	deelnemers	op	een	duidelijke	en	systematische	manier	door	deze	zaken	kunnen	

303	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 304/352

	

gaan.	Het	biedt	ook	de	middelen	om	ieders	problemen	op	een	eerlijke	en	effectieve	manier	te	behandelen.	
Componenten	van	een	standaardagenda:	

1. Check-in :	geef	elke	persoon	een	minuut	of	twee	om	anderen	op	de	hoogte	te	houden	van	
belangrijke	ontwikkelingen	in	hun	leven.	

2. Aankondigingen: 	nodig	korte	aankondigingen	uit	die	te	maken	hebben	met	aankomende	
evenementen.	Als	een	aankondiging	een	discussie	wordt,	kan	deze	worden	verplaatst	naar	de	
agenda	of	naar	een	volgende	vergadering.	

3. Waarderingen :	(Optioneel)	Geef	deelnemers	de	kans	om	korte	kennis	te	geven	van	het	harde	
werk	dat	anderen	aan	het	doen	zijn.	

4. Agendaoverzicht :	deelnemers	aan	de	vergadering	kunnen	nieuwe	items	toevoegen	aan	de	
agenda.	Dit	is	het	moment	om	agendapunten	te	herzien,	te	prioriteren	en	tijdslimieten	te	geven	
(indien	nodig).	

5. Ingediende onderwerpen :	bespreking	van	"ingediende"	items		
6. Nieuwe zaken :	bespreking	van	de	nieuwe	items.	Misschien	wilt	u	tijdslimieten	instellen	voor	elk	

item.	Als	u	een	item	niet	binnen	de	toegewezen	tijd	kunt	halen,	kan	de	groep	besluiten	tijd	te	
nemen	van	een	ander	item	of	het	onderwerp	in	te	dienen	om	de	discussie	voort	te	zetten	tijdens	
de	volgende	vergadering.	

7. Take-aways / Next steps: 	Aan	het	einde	van	de	bijeenkomst	geeft	elke	persoon	aan	wat	zijn	of	
haar	volgende	taak	of	verantwoordelijkheid	is.	Dit	werkt	om	te	verduidelijken	wie	wat	doet	en	
wanneer.	Dit	kan	ook	worden	gedaan	aan	het	einde	van	de	bespreking	van	elk	item	of	door	de	
begeleider	aan	het	einde	van	elk	discussie	item	of	aan	het	einde	van	de	vergadering.	

8. Evaluatie :	laat	een	paar	minuten	de	tijd	om	te	vragen	hoe	de	vergadering	voor	iedereen	is	
verlopen.	Is	er	iets	dat	kan	worden	verbeterd?	

⥀  R�����	�������	���	�����������	��	�������	(SDG	16)	

● Facilitator :	De	facilitator	is	de	persoon	die	verantwoordelijk	is	voor:	
•	De	vergadering	op	tijd	starten	en	beëindigen	
•	De	agenda	maken	(met	de	input	van	andere	leden)	
•	Presentatie	van	de	agenda	voor	beoordeling	
•	Insteltijden	voor	elk	discussieonderwerp	
•	Introductie	van	elk	onderwerp	en	voorstellen	hoe	het	zal	worden	besproken	
•	De	discussie	gericht	houden	op	het	onderwerp	
•	Coördinatie	van	een	besluitvormingsproces	
•	Elke	discussie	afronden	
•	De	vergadering	afsluiten	door	na	te	gaan	welke	beslissingen	zijn	genomen	en	tijd	te	laten	voor	
evaluatie	van	de	productiviteit	
•	De	datum,	tijd	en	locatie	vaststellen	voor	de	volgende	vergadering	
•	Mensen	bedanken	voor	hun	deelname	

● Schrijver :	de	schrijver	is	verantwoordelijk	voor	het	schrijven	van	ideeën	op	een	�lip-over,	zodat	
iedereen	kan	bijhouden	wat	er	is	gezegd.	In	kleinere	groepen	is	dit	misschien	niet	nodig,	maar	het	
kan	wel	nuttig	zijn	als	hulpmiddel	om	discussies	te	concentreren	en	ideeën	te	verduidelijken.	

● Notulist: 	De	notulist	is	verantwoordelijk	voor	het	maken	van	gedetailleerde	aantekeningen	van	de	
belangrijkste	punten	en	actiepunten	van	de	discussie	tijdens	de	vergadering	en	deze	op	te	nemen	
op	een	afgesproken	manier.	Deze	kunnen	verder	worden	geformuleerd	in	minuten	voor	
verspreiding	onder	alle	deelnemers.	

● Tijdwaarnemer :	de	tijdwaarnemer	is	verantwoordelijk	om	de	groep	te	laten	weten	wanneer	een	
gesprekstijd	bijna	voorbij	is	(dat	wil	zeggen	een	waarschuwing	van	5	minuten)	-	en	om	
deelnemers	te	laten	weten	wanneer	de	tijd	om	is.	

● Gevoelenswaarnemer :	De	persoon	die	de	gevoelens	in	de	kamer	bewaart.	Probeert	ervoor	te	
zorgen	dat	iedereen	volledig	wordt	gehoord.	

● Snackmeester :	(Optioneel)	De	snackmeester	is	verantwoordelijk	voor	het	brengen	van	
versnaperingen	en	snacks	voor	de	vergadering.	Voedsel	kan	mensen	helpen	zich	op	de	discussie	te	
concentreren,	vooral	als	de	vergadering	aan	het	einde	van	de	avond	is.	
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⥀  G����������������	(SDG	16)	

In sommige situaties is een (externe) groepsbegeleider handig:		
De	externe	begeleider:	
•	Helpt	mee	de	doelen	en	doelstellingen	van	de	groep	te	bepalen.	
•	Zorgt	voor	processen	die	de	leden	helpen	hun	tijd	ef�iciënt	in	te	zetten	om	weloverwogen	beslissingen	te	
nemen.	
•	Gidst	bij	een	groepsdiscussie	en	houdt	het	op	het	goede	spoor.	
•	Zorgt	dat	de	juiste	aantekeningen	worden	bijgehouden	(meestal	door	een	schrijver	en	notulist	in	te	
schakelen).	
•	Helpt	de	groep	zijn	eigen	processen	te	begrijpen	om	effectiever	te	werken.	
•	Zorgt	ervoor	dat	aannames	worden	gezien	en	getest.	
•	Ondersteunt	de	leden	bij	het	beoordelen	van	hun	huidige	vaardigheden	en	bouwt	nieuwe	vaardigheden	
op.	
•	Gebruikt	consensus	om	een			groep	te	helpen	bij	het	nemen	van	beslissingen	waarbij	rekening	wordt	
gehouden	met	de	mening	van	alle	leden,	
•	Ondersteunt	leden	bij	het	beheren	van	hun	eigen	interpersoonlijke	dynamiek,	
•	Geeft	feedback	zodat	de	groep	hun	voortgang	kan	beoordelen	en	bijsturen.	
•	Beheert	con�licten	met	behulp	van	een	collaboratieve	aanpak,	
•	Helpt	de	groep	effectief	te	communiceren.	
•	Helpt	de	groep	toegang	te	hebben	tot	hulpbronnen	van	binnen	en	buiten.	
•	Zet	de	toon	voor	een	omgeving	waarin	leden	genieten	van	een	positieve,	opbouwende	ervaring	terwijl	ze	
groepsdoelen	bereiken.	
•	Bevordert	leiderschap	bij	anderen	door	de	verantwoordelijkheid	voor	het	leiden	van	de	groep	te	delen.	
•	Leert	en	machtigt	anderen	om	te	faciliteren.	
•	Laat	waar	gewenst	rollen	roteren	tussen	leden	van	de	groep.	

⥀  T���	����	����������	������������	(SDG	16)	

•	Mensen	verwelkomen	•	Start	aan	het	begin	van	de	vergadering	met	de	agenda	
•	Maak	een	inleiding	voor	de	vergadering	in	•	Overweeg	om	nieuwe	zaken	toe	te	voegen	aan	de	agenda	
•	Maak	oogcontact	•	Leg	de	richtlijnen	uit	voor	groepsdiscussie	
•	Bepaal	uw	rol	als	facilitator	•	Verklaar	het	besluitvormingsproces	
•	Gebruik	voornamen	•	Zoek	naar	toezeggingen	van	mensen	
•	Gebruik	visuals	•	Verander	uw	positie	/	beweeg	door	de	kamer	
•	Neem	de	reacties	van	mensen	op	•	Reageer	niet	op	elke	opmerking	
•	Geef	mensen	de	tijd	om	te	antwoorden	•	Geef	aanvullende	informatie.	
•	Geef	positieve	feedback	•	Respecteer	meningsverschillen	
•	Gebruik	humor	•	Beëindig	sessies	met	overzicht	en	coördinatie	
•	Gebruik	evaluaties	•	Dank	mensen	voor	hun	werk	

Aanvullende faciliteringstechnieken	
Er	zijn	duizenden	goede	technieken	om	onze	vergaderingen	productief,	participatief,	vriendelijk,	
coöperatief	...	en	leuk	te	maken!	Het	belangrijkste	concept	om	te	nastreven	is	dat	goede	beslissingen	
gesprekken	van	hoge	kwaliteit	onder	belanghebbenden	vereisen.	Deze	gesprekken	moeten	erop	gericht	
zijn		open, inclusief, niet-oordelend en productief  te	zijn.	Het	doel	is	om	oplossingen	te	vinden	op	
manieren	die	de	stemmen	bevatten	van	iedereen	die	door	de	beslissingen	wordt	beın̈vloed.	
Om	het	proces	open	en	transparant	te	houden,	kunnen	enkele	spelregels	helpen	bij	het	communiceren	in	
een	groep,	of	zelfs	tussen	individuen.		
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⥀  D�	�����������	���	R����	S�����	����	����������	������������	(SDG	16)	

Roger	Schwartz	beschrijft	in	zijn	boek	‘The	Skilled	Facilitator’	de	volgende	negen	spelregels	voor	effectieve	
facilitering:	
	
1.	Test	aannames	en	gevolgtrekkingen.	
2.	Deel	alle	relevante	informatie.	
3.	Gebruik	speci�ieke	voorbeelden	en	spreek	af	wat	belangrijke	woorden	betekenen.	
4.	Leg	je	redenering	en	intentie	uit.	
5.	Focus	op	interesses,	niet	op	posities.	
6.	Onderzoek	belangenbehartiging	en	combineer	belangen	waar	mogelijk..	
7.	Gezamenlijk	vaststellen	van	de	te	volgen	stappen	en	manieren	om	meningsverschillen	te	testen.	
8.	Bespreek	onbetwistbare	problemen.	
9.	Gebruik	een	manier	voor	het	maken	van	beslissingen,	die	het	vereiste	niveau	van	toewijding	genereert.	

⥀  F����������	����������	(SDG	16)	

Hieronder	zijn	enkele	voorbeelden	facilitatietechnieken	die	tijden	groepsbijeenkomsten	kunnen	worden	
toegepast.	Het	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	facilitator	om	die	techniek	te	kiezen	die	het	meest	
geschikt	is	voor	de	discussie	die	gaande	is	tijdens	een	bepaalde	bijeenkomst	van	een	speci�ieke	groep.	Dit	
is	mede	gerelateerd	aan	de	gewenste	resultaten.	De	facilitator	stelt	aan	de	groep	een	techniek	voor	en	
bepaalt	dan	samen	met	de	groep	of	en	hoe	deze	techniek	het	beste	met	de	groep	kan	worden	uitgevoerd.	

Voorbeelden van deze technieken zijn: 

•	Denk	en	luister	•	Rond	gaan	•	Brainstormen	•	Multivoting	•	Zes	denkhoeden	•	World	Café	
•	Temperatuur	nemen	•	Informatieve	presentaties•	Criteria-instelling	•	Scenario-planning	
•	Check-in	•	Af�initeitsgroepering	•Mindmaps	

⥀  D���	��	�������	(SDG	16)	

Bij	deze	techniek	werk	je	in	paren.	Voor	de	helft	van	de	tijd	is	de	ene	persoon	de	denker	en	de	andere	de	
luisteraar.	Halverwege	de	oefening	worden	de	rollen	omgedraaid.	In	de	denkbeurt	praat	en	denkt	de	
denker.	De	luisteraar	luistert.	De	denkers	gebruiken	de	tijd	om	hun	gedachten	te	ordenen	en	te	
ontwikkelen	in	hun	eigen	tempo,	op	hun	eigen	manier	en	naar	eigen	keuze	in	hun	eigen	taal.	De	luisteraar	
maakt	geen	opmerkingen	en	stelt	geen	vragen,	maar	maakt	wel	bemoedigende	geluiden	en	bewegingen	
om	aan	te	geven	dat	hun	aandacht	voor	de	denker	actief	is.	Voor	deze	oefening	krijgen	de	denker	en	
luisteraar	tussen	de	twee	en	vijf	minuten	de	tijd	per	persoon.	Waar	de	denker	over	spreekt	en	hoe	het	
denken	zich	ontwikkelt,	is	vertrouwelijk,	tenzij	anders	overeengekomen.	Denk,	als	je	de	denker	bent,	na:	
de	tijd	is	voor	jou	en	je	hoeft	niet	helder	en	deskundig	te	lijken.	Onthoud	als	je	de	luisteraar	bent:	kijk	naar	
je	partner	en	wees	actief	in	je	luisteren.	Onderbreek	niet	en	stel	geen	vragen.	

⥀  R���	����	(SDG	16)	

In	een	ronde	kan	iedereen	een	korte,	gelijke	tijd	spreken,	om	beurten.	Vaak	in	een	cirkel	van	mensen.	
Tijdens	vergaderingen	kan	de	facilitator	onderwerpen	of	vragen	aanbieden	om	bijdragen	te	sturen,	zoals	
'Zeg	je	naam,	waar	je	vandaan	komt	en	hoe	je	je	vandaag	voelt'.	

⥀  B�����������	(SDG	16)	

Een	van	de	meest	makkelijke	en	leukste	manieren	om	snel	veel	ideeën	te	genereren,	is	brainstormen.	In	
een	succesvolle	brainstorm	helpt:	
•	Moedig	creativiteit	aan	
•	Betrek	iedereen	
•	Genereer	opwinding	en	energie	
•	Alle	ideeën	zijn	per	de�initie	goed.	Wat	belangrijk	is,	is	het	idee	zelf,	niet	de	persoon	die	het	suggereert.	
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Richtlijnen voor brainstormen 
•	Begin	met	het	bepalen	en	vaststellen	van	het	onderwerp;	zorg	ervoor	dat	iedereen	het	probleem	of	de	
problemen	begrijpt.	
•	Geef	mensen	een	minuut	of	twee	tijd	om	in	stilte	na	te	denken.	
•	Laat	ideeën	komen	wanneer	ideeën	beginnen	te	stromen.	Vrije	loop	-	niet	tegenhouden.	
•	Geen	discussie	over	de	ideeën	tijdens	de	brainstorm.	Dat	komt	later.	
•	Geen	kritiek	op	ideeën	-	zelfs	geen	kreun	of	grimas!	
•	Liften	-	bouw	voort	op	ideeën	gegenereerd	door	anderen	in	de	groep.	
•	Schrijf	alle	ideeën	op	een	�lipover	zodat	iedereen	ze	kan	zien.	

⥀  C����	��	(SDG	16)	

Een	facilitator	moet	weten	hoe	de	deelnemers	(aan	het	begin)	van	een	bijeenkomst	zijn.	Is	hun	
energieniveau	goed?	Hebben	mensen	een	pauze	nodig?	Zijn	mensen	warm	/	cool	genoeg.	Is	frisse	lucht	
nodig?	Als	een	alternatief	voor	het	aanhoren	van	iedereen	via	een	spreek	ronde,	is	de	'duimen'-methode	
een	snelle	methode.	Als	voorbeeld	voor	het	kennen	van	het	energieniveau	van	de	groep:	toon	je	duim	voor	
een	goed	energieniveau,	duim	naar	beneden	als	je	een	rust	nodig	hebt	en	duim	overal	daar	tussenin	om	te	
laten	zien	hoe	moe	je	bent.	

⥀  M���	����	

Mindmaps	zijn	diagrammen	uit	de	vrije	hand	getekend,	die	uitgaan	van	een	cirkel	in	het	midden	en	die	
'armen'	of	'takken'	in	alle	richtingen	uitstralen.	In	de	cirkel	in	het	midden	staat	het	hoofdonderwerp.	En	in	
de	zijtakken	de	subthema’s.	Mindmaps	geven	een	visuele	weergave	van	het	geheel	van	een	onderwerp	en	
zorgen	ervoor	dat	de	belangrijkste	punten	gemakkelijk	kunnen	worden	geıd̈enti�iceerd.	Het	is	een	�lexibele	
manier	om	informatie	te	presenteren	die	het	wijzigen	en	verbinden	van	onderwerpen	veel	gemakkelijker	
maakt	dan	lineaire	tekst.	Er	zijn	zeer	goede	mind	mapping-software	pakketten	op	het	internet	die	gratis	
kunnen	worden	gedownload	met	de	optie	om	voor	meer	professionele	diensten	te	betalen.	De	meeste	
werken	behoorlijk	goed,	zelfs	als	een	gratis	versie.	Ga	naar	www.xmind.net	voor	een	voorbeeld.	

⥀  A��������������������	(SDG	17)	

Stap 1 .	Schrijf	een	zin	of	vraag	die	een	situatie	beschrijft	en	plaats	deze	op	een	muur	of	�lipchart	waar	
iedereen	het	kan	zien.	
Stap 2 .	Brainstorm	alle	ideeën	of	problemen	die	verband	houden	met	de	situatie	of	wat	een	antwoord	is	op	
de	vraag	en	schrijf	elk	idee	op	een	plakbrie�je.	A�hankelijk	van	de	grootte	van	de	groep,	kan	dit	worden	
gedaan	als	een	volledige	groep,	in	kleine	groepen	of	stil	als	individu.	Als	het	onderwerp	gevoelig	ligt,	zorgt	
individueel	werken	voor	anonimiteit	en	kunnen	er	controversiële	of	emotionele	zaken	aan	het	licht	komen.	
Stap 3. 	Alle	groepsdeelnemers	werken	gelijktijdig	om	de	ideeën	te	sorteren	in	5-10	clusters.	Het	sorteren	
gebeurt	zonder	spreken	en	pas	nadat	het	is	voltooid,	zal	de	logica	van	de	groep	naar	voren	komen.	Als	de	
groep	groot	is,	kan	de	originele	sortering	in	kleine	groepen	worden	gedaan	en	vervolgens	worden	
samengevoegd	tot	een	grote	groep.	
Stap 4 .	Een	groepsconsensus	wordt	gebruikt	om	een			label	te	maken	om	een			overzicht	te	geven	of	een	titel	
te	geven	aan	elk	cluster.	

⥀  M����������	(SDG	17)	

Stap 1 .	Brainstorm	over	de	problemen	en/of	oplossingen	voor	een	bepaalde	situatie	en	maak	hier	een	lijst	
van.	Bespreek	van	ieder	probleem	of	oplossing	de	prioriteit	en	schrijf	de	uitspraken	op	een	�lipover.	
Stap 2. 	Bespreek	als	groep	de	lijst	om	dubbele	ideeën	te	verwijderen	en	de	betekenis	van	de	uitspraken	te	
verduidelijken	waar	nodig.	
Stap 3 .	Herschrijf	de	de�initieve	lijst	met	uitspraken	op	een	�lipover	en	laat	ruimte	voor	stemmen.	Voor	
eenvoudige	referentie	kan	je	elk	idee	labelen	met	een	cijfer	of	letter.	
Stap 4 .	Bepaal	als	groep	welke	criteria	moeten	worden	gebruikt	bij	het	evalueren	en	beoordelen	van	de	
ideeën.	
Stap 5 .	-	Stemmen	volgens	een	van	de	onderstaande	manieren	
•	Elke	persoon	rangschikt	de	ideeën	in	stilte	en	schrijft	de	ranglijst	op	de	�lipover.	
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•	De	ideeën	met	de	hoogste	totalen	moeten	worden	overwogen	voor	implementatie.	
•	Elke	persoon	rangschikt	alleen	wat	hij	/	zij	beschouwt	als	de	4-5	beste	ideeën.	
•	Gebruik	stippenlabels	of	stickers	om	te	stemmen.	Elke	persoon	heeft	een	bepaald	aantal	punten	(3-5)	om	
te	"besteden"	aan	de	rangschikking,	en	kan	deze	over	de	verschillende	ideeën	verspreiden	of	alles	
gebruiken	voor	één	geweldig	idee.	
•	Er	kunnen	twee	kleuren	stippen	worden	gebruikt.	Iedereen	krijgt	3-5	punten	van	één	kleur	en	één	
"superpunt"	van	een	andere	kleur	die	meer	punten	waard	is.	
Stap 6 .	Bespreek	de	resultaten	met	de	hele	groep.	

⥀  Z��	����������	(SDG	17)	

*	Deze	techniek	is	gemaakt	en	ontwikkeld	door	E.	De	Bono	in	zijn	boek	Six	Thinking	Hats.	
	
De	persoon	die	de	vergadering	faciliteert,	draagt			de	blauwe	hoed.	Dit	is	de	hoed	die	de	andere	hoeden	
bestuurt	(hoewel	deze	persoon	mogelijk	de	blauwe	hoed	wil	doorgeven	aan	een	andere	persoon).	De	
persoon	met	de	blauwe	hoed	kan	op	elk	moment	de	groep	uitnodigen	om	een			van	de	volgende	hoeden	aan	
te	doen:	
•	Wit:	met	deze	hoed	moet	je	feiten,	cijfers	en	objectieve	informatie	naar	voren	brengen.	
•	Rood:	je	kunt	spreken	over	je	gevoelens,	sensaties,	intuıẗies,	wat	goed	of	slecht	voor	je	is.	
•	Zwart:	het	is	jouw	tijd	voor	kritiek	en	voor	het	naar	voren	brengen	van	de	moeilijkheden	of	valkuilen	van	
elk	voorstel.	
•	Geel:	je	kunt	nieuwe	ideeën	en	suggesties	aandragen	om	elk	voorstel	te	verbeteren.	
•	Groen:	dit	is	de	creatieve	hoed.	Hiermee	kun	je	alles	zeggen	wat	in	je	opkomt.	
	
De	facilitator	(blauwe	hoed)	bepaalt	of	iedereen	dezelfde	hoed	draagt,	of	dat	slechts	een	deel	van	de	groep	
een	bepaalde	hoed	draagt			en	anderen	een	hoed	in	een	andere	kleur	dragen,	a�hankelijk	van	of	de	facilitator	
meer	ideeën	wil	genereren	of	de	diepte	wil	vergroten	van	het	debat.	

⥀  W����	C���	(SDG	17)	

*	Deze	techniek	is	gemaakt	en	ontwikkeld	door	Juanita	Brown	en	William	Isaacs	in	hun	boek	The	World	Cafe.	
Vaak	is	het	ontbrekende	ingrediënt	bij	goede	besluitvorming	de	kwaliteitsgesprekken	waarbij	iedereen	de	
kans	krijgt	om	vele	aspecten	van	een	probleem	op	een	uitnodigende,	ontspannen,	inclusieve	en	ef�iciënte	
manier	te	onderzoeken.	Mensen	die	regelmatig	samenkomen	en	informeel	spreken	over	kwesties	die	hun	
gemeenschap,	werk	of	organisatie	betreffen,	kunnen	een	zeer	goede	inhoud	hebben.	Juanita	Brown	en	
William	Isaacs	hebben	een	eenvoudige	techniek	ontwikkeld	om	groepen	mensen,	in	dezelfde	sfeer	als	deze	
informele	gesprekjes,	tot	zeer	goede	gesprekken	te	laten	komen.	Ze	noemen	deze	techniek	The	World	Café.	
Deze	techniek	gaat	als	volgt:	

1. De	grote	groep	is	verdeeld	in	kleine	groepen	van	4-5	personen	die	rond	een	tafel	zitten	met	
schrijfgerei,	kleurmarkeringen	en	een	groot	vel	papier	-	om	te	schrijven,	te	kleuren	of		te	tekenen	
(tijdens	het	gesprek)	-	en	praten	over	een	bepaald	onderwerp	gepresenteerd	in	de	vorm	van	een	
goed	opgestelde	open	einde	vraag	die	zich	op	een	bepaald	aspect	van	het	probleem	richt.	

2. Bij	elke	tafel	staat	een	‘tafel-gastheer'	die	tijdens	het	hele	proces	aan	dezelfde	tafel	blijft.	Elke	tafel	
heeft	een	andere	vraag,	maar	allemaal	gerelateerd	aan	hetzelfde	probleem.	De	gastheer	houdt	een	
register	bij	van	de	belangrijkste	ideeën	die	tijdens	het	gesprek	worden	besproken.		

3. Deelnemers	zijn	vrij	om	te	tekenen,	krabbelen	en	schetsen	op	het	vel	papier	om	hun	gedachten	op	
verschillende	manieren	vrijelijk	te	laten	stromen.	Na	20-30	minuten	nodigt	de	algemene	gastheer	
de	deelnemers	uit	om	van	tafel	te	veranderen.		

4. De	gastheer	van	de	tafel	legt	kort	de	essentie	van	het	vorige	gesprek	uit	aan	de	gasten	die	
aankomen	voor	de	volgende	ronde.	Na	drie	ronden	van	progressief	gesprek	is	er	een	dialoog	
tussen	de	hele	groep	met	de	bedoeling	om	belangrijke	ideeën,	vragen	of	inzichten	te	verzamelen	
en	op	te	nemen	die	nuttig	kunnen	zijn	voor	actieplanning	of	andere	doeleinden.	
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⥀  V����������	����	���	�������������	(SDG	3)	

"	Wat als we vergaderingen zouden zien - opgevat als bijeenkomsten om kwesties van gedeeld belang te 
bespreken en om collectieve beslissingen te nemen - als een basale menselijke behoefte, zoals voedsel, slaap of 
seks? Wat als vergaderingen niet als een saaie verplichting werden behandeld, maar als essentieel voor het 
overleven? Wat als vergaderingen ons met onze psychische diepten zouden verbinden, met onze lokale 
gemeenschap, en tot het grote mysterie?  "	
Bea	Briggs	

	
⥀  B�����������	���	��������	���	������������	(SDG	16)	

Om	een			gezonde	groep	of	gemeenschap	op	te	bouwen,	moeten	de	bestuursvragen	-	"Wie	beslist?"	en	"Hoe	
zullen	we	beslissen?"	-	collectief	worden	beantwoord.	Het	maken	van	duidelijke	keuzes	over	de	
fundamentele	kwesties	van	macht	en	het	besluitvormingsproces	kan	een	diverse	groep	mensen	
transformeren	in	een	sterke,	stabiele,	lie�hebbende	gemeenschap.	Wanneer	er	geen	participatieve	
besluitvormingsmethode	in	een	groep	gekozen	is,	dan	zal	vrijwel	zeker	op	enig	moment	een	con�lict	
ontstaan	over	machtsonevenwichtigheden.	Deze	kunnen	sterk	worden	verminderd	door	gebruik	te	maken	
van	een	besluitvormingsmethode	die	de	macht	gelijkelijk	verdeeld	en	die	controle	momenten	biedt	tegen	
machtsmisbruik.		

⥀  V���������	���������	�����	(SDG	16)	

Omdat	het	draagvermogen	van	de	aarde	beperkt	is	en	omdat	de	ecosystemen	die	ons	ondersteunen	met	
instorten	worden	bedreigd,	is	het	zeer	gewenst	dat	we	leren	om	samen	te	denken	op	een	geın̈tegreerde,	
synergetische	manier,	in	plaats	van	op	gefragmenteerde	en	concurrerende	manieren.	Huidige	vormen	van	
collectieve	besluitvorming,	zoals	de	stembus	of	consensus	kringen,	zijn	eenvoudigweg	te	vergankelijk	en	te	
langzaam	voor	de	snelle,	responsieve	zelfsturing	die	wij	als	samenlevingen	nu	nodig	hebben.	Joanna	Macy	
geeft	in	haar	werk	“The	Work	That	Reconnects”	suggesties	voor	een	verbindende	wijze	van	besluiten	
nemen	passend	bij	deze	snel	veranderende	tijdsgeest:	

A)		Afstemmen op een gemeenschappelijke intentie. 	Intentie	is	geen	doel	of	plan	dat	je	met	precisie	
kunt	formuleren.	Het	is	een	open	doel;	het	ontmoet	de	gemeenschappelijke	behoeften	en	geeft	ruimte	aan	
nieuwe	manieren	van	samenwerken.	
B)		Verwelkom diversiteit .	Zelforganisatie	van	het	geheel	vereist	differentiatie	van	de	delen.	De	rol	van	
elke	persoon	in	deze	zich	ontvouwende	reis	is	uniek.	
C)		Weet dat alleen het geheel zichzelf kan herstellen .	Je	kunt	de	wereld	niet	'repareren';	je	kunt	wel	
deelnemen	aan	de	zelfgenezing.		
D)		Je bent maar een klein onderdeel van een veel groter proces,  zoals	een	zenuwcel	in	een	neuraal	net.	
Dus	 leer vertrouwen .	Vertrouwen	betekent	deelnemen	en	risico's	nemen,	ook	wanneer	je	de	uitkomst	
niet	kunt	beheersen	of	zelfs	maar	kunt	zien.	
E)		Sta open voor de stroom van informatie van het grotere systeem. 	Begrijp	dat	de	pijn	die	je	voelt	
voor	de	wereld	voortkomt	uit	onderlinge	verbondenheid,	en	dat	jouw	bereidheid	om	het	te	ervaren	de	
feedback	genereert	die	belangrijk	is	voor	het	welzijn	van	het	geheel.	
F)		Uit oprecht je ervaring en belevenis van de wereld .	Als	je	aanhoudende	reacties	op	de	huidige	
omstandigheden	hebt,	ga	er	dan	vanuit	dat	ze	door	anderen	worden	gedeeld.	Ben	je	bereid	om	oude	
antwoorden	en	oude	rollen	te	laten	vallen,	en	geef	je	een	stem	aan	de	vragen	die	in	je	opkomen?	
G)		Geloof niemand die beweert het definitieve antwoord te hebben. 	Dergelijke	claims	zijn	een	teken	
van	ignorantie	en	eigenbelang.	
H)		Werk steeds meer in teams of gezamenlijke projecten die gemeenschappelijke bedoelingen 
dienen.  Bouw	gemeenschap	door	gedeelde	taken	en	rituelen.	
I)		Wees genereus met uw sterke punten en vaardigheden, zij zijn niet uw privé-eigendom .	Ze	groeien	
van	gedeeld	worden.	Ze	omvatten	zowel	je	weten	als	je	niet-weten,	en	de	geschenken	die	je	accepteert	van	
de	voorouders	en	alle	wezens.	
J)		Bekrachtig de sterke punten van anderen door je eigen erkenning voor hen .	Overweeg	nooit	wat	
een	persoon	kan	bijdragen,	maar	wees	voorbereid	op	verrassingen	en	nieuwe	vormen	van	synergie.	
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K)		U hoeft de resultaten van uw werk niet te zien .	Je	acties	hebben	onverwachte	en	ingrijpende	
gevolgen	die	waarschijnlijk	niet	voor	jou	zichtbaar	zullen	zijn	in	je	leven.	
L)		Laat in grote inspanningen er ook rust zijn in alles wat je doet ;	want	je	wordt	vastgehouden	in	het	
web	van	het	leven,	binnen	in	het	web	stromen	energie	en	intelligentie	die	de	jouwe	ver	overstijgen.	

⥀  D�	�������	������	���	��������������	(SDG	16)	

Er	zijn	verschillende	manieren	om	besluiten	te	nemen.	Iedere	manier	heeft	zijn	sterke	en	minder	sterke	
kanten.	Het	meest	belangrijke	is	om	voor	iedere	nieuw	situatie	die	ontstaat	en	om	een	besluit	vraagt,	af	te	
wegen	welke	manier	om	een	besluit	te	nemen	het	meest	van	toepassing	is.	

Bij	het	kiezen	van	de	meest	geschikte	besluitvormingsmethode	is	het	belangrijk	om	te	overwegen	dat	
volledige	deelname	niet	bij	elke	gelegenheid	vereist	is.	Je	kunt	niet	verwachten	dat	in	een	groep	alle	
beslissingen	moeten	zijn	gemaakt	door	de	hele	groep.	Het	zou	een	ongeloo�lijke	verspilling	van	tijd	zijn!	

1. Autocratisch 	•	Eén	persoon	beslist	•	Zeer	snel	•	Goed	in	crisis	•	Minder	verstandig	in	alle	andere	
situaties	als	er	geen	crisis	is	

2. Consultancy; besluit op basis van advies van derden)  •	Autocratisch	met	advies	van	anderen	•	
Snel	•	Meer	ideeën	en	informatie	•	Neemt	meer	tijd	in	beslag•	Minder	kans	op	acceptatie	en	inzet	
van	anderen	

3. Expertise groep beslist 
•	Experts,	of	mensen	met	gevestigde	belangen	•	Sneller	dan	de	hele	groep	•	Alle	standpunten	niet	
noodzakelijk	gehoord	•	Beslissing	door	"experts"•	Niet	noodzakelijk	representatief	

4. Meeste stemmen bepaalt de keuze  •	Stemmen	•	Kan	met	elke	groepsgrootte	worden	gebruikt	•	
De	meeste	mensen	kennen	deze	procedure	•	Win	/	verlies-mentaliteit	•	Gebrek	aan	
betrokkenheid	van	verliezers	•	Problemen	worden	gepersonaliseerd	

5. Consensus 	•	Loyale	minderheid	gaat	akkoord	om	meerderheid	te	ondersteunen	•	Alle	meningen	
worden	gehoord	•	Bevordert	synthese	van	ideeën	•	Elicits	meer	betrokkenheid	•	Vooruitgang	kan	
door	één	persoon	worden	geblokkeerd	•	Neemt	meer	tijd	in	beslag	•	Het	beste	in	kleine	groepen	...	
moeilijk	in	grote	groepen	•	Vereist	volwassen	leden•	Kan	uiteindelijk	op	de	kleinste	gemene	deler	
werken	

6. Eenstemmigheid; iedereen is het eens met het besluit  •	Iedereen	is	het	er	helemaal	mee	eens	•	
Zeer	comfortabel•	Bijna	onmogelijk	om	te	bereiken	met	meer	dan	2	personen	

7. Consent ;	•	besluitvorming	op	basis	van	geen	overwegende	bezwaren	•	Vergroot	betrokkenheid	in	
de	samenwerking	•	Alle	meningen	worden	gezien	en	gehoord	•	Iedereen	voelt	zich	gewaardeerd	
ook	al	ben	je	het	niet	altijd	met	elkaar	eens	•	Grotere	autonomie	van	de	individuen	en	groei	van	de	
sociale	verbondenheid	•	Effectief	communiceren	tijdens	de	bijeenkomst	•	Kost	in	het	begin	tijd	om	
de	methode	te	leren	en	de	structuur	op	te	zetten	maar	doordat	je	daarna	effectiever	
communiceert	bespaart	het	op	de	langere	termijn	tijd	en	energie	

⥀  V�������	���������	��	�������	�������	(SDG	16)	

Consent	is	geen	consensus!	

Bij	consensus	gaat	het	erom	dat	iedereen	het	met	het	besluit	eens	moet	zijn;	bij	consent		gaat	het	erom	dat	
niemand	het	er	fundamenteel	mee	oneens	is	en	geen	overwegende	bezwaren	heeft.	

⥀  C��������	������	(SDG	16)	

Een	alternatieve	methode	is	consensus.	Een	consensus	proces	heeft	tot	doel	de	groep	tot	wederzijds	
akkoord	te	brengen	door	alle	problemen	aan	te	pakken.	Consensus	vraagt			om	uit	onze	nauwe	persoonlijke	
agenda's	te	stappen	en	beslissingen	te	nemen	die	in	het	belang	van	de	hele	groep	zijn.	Dit	wil	niet	zeggen	
dat	persoonlijke	zorgen	buiten	het	proces	worden	gelaten.	Effecten	op	of	belangen	van	individuen	hebben	
invloed	op	de	hele	groep	en	worden	tijdens	het	besprekingsgedeelte	van	het	proces	in	overweging	
genomen.		
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In	het	proces	kunnen	drie	situaties	ontstaan:		

● Consensus geven :	akkoord	gaan	met	het	voorstel.	
● Het voorstel opzij zetten :	een	persoonlijke	bezorgdheid	hebben	over	een	voorstel,	waarvan	de	

problemen	zijn	besproken	door	de	groep	en	waarmee	geleefd	kan	worden	met	de	beslissing.	
● Het voorstel blokkeren: 	Een	'blokkering'	is	het	middel	van	een	persoon	om	een			beslissing	te	

weigeren.	Een	blok	wordt	alleen	gebruikt	als	een	persoon	een	sterk	moreel	onenigheid	heeft	of	
denkt	dat	de	beslissing	de	groep	fundamenteel	zal	schaden.	Het	is	geen	stap	om	lichtvaardig	te	
worden	genomen.	

Stappen	voor	het	bereiken	van	een	consensusproces:	

a. Geef het probleem aan .	Waar	praten	we	over?	De	facilitator	vraagt			de	persoon	die	het	
probleem	heeft	voorgelegd	aan	de	groep	om	het	probleem	in	te	kaderen.	

b. Verduidelijk de vraag .	Wat	moet	worden	besloten?	De	facilitator	vraagt			iedereen	of	het	
probleem	duidelijk	is.	

c. Bespreking. 	Wat	zijn	alle	standpunten?	De	facilitator	vraagt			iedereen	om	zijn	mening	
over	het	probleem	te	geven.	

d. Voorstellen voor acties maken .	De	facilitator	vraagt			om	voorstellen	voor	oplossingen	
van	het	probleem,	in	de	vorm	van	acties	die	de	groep	zou	kunnen		nemen	en	die	alle	
standpunten	incorporeren.	

e. Bespreking acties .	De	facilitator	vraagt			mensen	om	hun	voorstellen	voor	actie	toe	te	
lichten	en	vraagt	aan	de	overige	deelnemers	om	verhelderende	vragen	te	stellen	over	de	
voorstellen	of	door	steun	of	zorgen	kenbaar	te	maken.	

f. Wijzig 	eventueel	het	voorstel	met	vriendelijke	amendementen	of	trek	het	voorstel	in	en	
vraag	nieuwe	voorstellen.	

g. Test op consensus.	
Oproep tot bezorgdheid 	-	De	facilitator	herhaalt	het	voorstel	en	vraagt			of	iemand	zich	
nog	steeds	zorgen	maakt.	Als	dit	het	geval	is,	dan	vraagt	de	facilitator	aan	de	persoon	die	
bezorgd	is	om	deze	bezorgdheid	te	herhalen	en	de	facilitator	vraagt	tevens	om	reacties	
van	anderen	uit	de	groep	over	deze	bezorgdheid.	
Oproep tot bezwaar binnen consensus 	-	Als	mensen	nog	steeds	zorgen	hebben,	zelfs	
nadat	ze	grondig	zijn	besproken,	vraagt			de	facilitator	of	die	personen	met	de	resterende	
bezorgdheid	bereid	zijn	om	opzij	te	gaan.	("Ik	ben	het	er	niet	mee	eens,	maar	ik	kan	
ermee	leven.")	
Oproep voor blokkades  -	Als	mensen	met	problemen	zich	niet	kunnen	vinden	in	het	
voorstel,	vraagt			de	facilitator	of	ze	blokkeren.	Indien	geblokkeerd,	wordt	het	voorstel	
weggelaten,	verder	besproken	of	aan	het	de	indiener/	een	betrokken	partij	toegezonden.	

h. Consensus bereikt. 	Vraag	iedereen	om	visueel	(handbewegend)	of	mondeling	akkoord	
te	geven.	

i. Besluit geïmplementeerd.  Wie	doet	wat	wanneer?	

⥀  C������	������	(SDG	16)	

a. Voorstel maken voor probleem of wens :	Degene	die	een	voorstel	indient	heeft	
informatie	en	advies	ingewonnen	bij	iedereen	die	het	probleem	raakt	en	tevens	bij	
experts	in	de	organisatie(dat	kan	ook	een	extern	iemand	zijn).	Op	basis	van	deze	
informatie	is	een	voorstel	uitgeschreven.	In	het		voorstel	worden	alle	verschillende	
invalshoeken	afgewogen	en	beschreven.	

b. Agenda :	De	facilitator	van	de	bijeenkomst	stelt	een	agenda	vast.	Iedereen	kan	een	
uitgewerkt	voorstel	als	agendapunt	inbrengen,	in	de	vorm	van	één	of	twee	woorden.	Er	
wordt	verder	geen	uitleg	en	geen	toelichting	gegeven.		

c. Probleem/wens en voorstel toelichten :	Het	probleem	wat	is	geconstateerd	of	de	wens	
die	leeft	wordt	toegelicht.	De	inbrenger	beschrijft	het	probleem	of	het	doel	dat	hij	of	zij	
wil	bereiken	mét	daarbij	een	voorstel	over	hoe	het	probleem	kan	worden	opgelost	of	het	
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doel	bereikt	kan	worden.	De	andere	aanwezigen	luisteren	alleen	zodat	hier	geen	discussie	
ontstaat.	

d. Informatieronde :	Iedereen	kan	tijdens	deze	informatieronde	verhelderende	vragen	
stellen	om	meer	informatie	te	krijgen	of	om	het	voorstel	beter	te	begrijpen.	Wat	vaak	
wordt	gebruikt	als	techniek	is	een	talking	stick	rond	laten	gaan	(een	voorwerp,	zoals	een	
stok,	knuffel	of	een	steen,	die	vastgehouden	kan	worden	tijdens	het	praten).	Degene	die	
de	talking	stick	heeft	stelt	de	vragen.	De	overige	deelnemers	luisteren	alleen.	Degene	die	
het	voorstel	heeft	ingebracht	geeft	antwoord	op	de	vragen.	In	deze	ronde	worden	alleen	
verhelderende	vragen	gesteld	en	nog	geen	meningen	gegeven.	

e. Meningsvorming :	In	een	tweede	ronde	kan	iedereen	een	reactie	geven	op	het	voorstel.	
Wat	is	je	mening?	Wat	vind	je	er	van	of	welke	tips	heb	je?	Vaak	wordt	hier	ook	de	
talkingstick	gebruikt,	die	van	persoon	tot	persoon	gaat,	tot	iedereen	een	reactie	heeft	
gegeven.	Degene	die	de	talkingstick	heeft,	praat.	De	overige	deelnemers	luisteren.	Ook	
hier	is	het	niet	de	bedoeling	dat	er	een	discussie	ontstaat.	Degene	die	het	voorstel	
gemaakt	heeft	luistert	naar	de	meningen	of	tips,	maar	reageert	daar	nog	niet	op.		De	
inbrenger	van	het	voorstel	krijgt	in	de	volgende	stap	de	ruimte	om	hier	al	dan	niet	iets	
mee	te	doen.		

f. Eventuele aanpassing van het voorstel :	Degene	die	het	voorstel	gedaan	heeft	neemt	de	
meningen	en	tips	in	overweging	en	past	eventueel	het	voorstel	aan.	De	facilitator	van	de	
bijeenkomst	herhaald	het	voorstel	aan	de	groep,	al	dan	niet	van	een	vel	papier	
voorgelezen.	

g. Vragen om consent: 	De	facilitator	vraagt	een	voor	een	alle	deelnemers	van	de	groep	of	
ze	een	zwaarwegend	bezwaar	hebben	of	dat	ze		consent	geven	aan	het	voorstel.	Geen	
overwegend	bezwaar	betekent	dat	het	voorstel	volgens	jou	geen	schade	zal	toebrengen	
aan	de	organisatie	of	dat	het	voorstel	niet	een	stap	terug	in	de	ontwikkeling	van	de	
organisatie	zal	zijn.		

h. Als er geen bezwaren zijn wordt het voorstel aangenomen.	
i. Als er wel bezwaren zijn volgt het integratieproces: 	Ieder	bezwaar	wordt	besproken,	

met	als	doel	om	een	aangepast	voorstel	te	maken	dat	het	bezwaar	wegneemt,	maar	dat	
nog	steeds	het	probleem	oplost.	Vooral	de	‘	voorsteller’	en	de	‘bezwaarmaker’	praten	hier	
met	elkaar	over.	Dat	kan	tijdens	de	bijeenkomst.	Bij	een	complexe	situatie	kan	dit	ook	na	
a�loop	van	de	bijeenkomst	verder	gaan.	Er	wordt	dan	een	groep	geformeerd	die	samen	
een	nieuw	voorstel	maken	en	indienen	voor	de	volgende	bijeenkomst.	

j. Tweede besluitvormingsproces :	De	stappen	van	de	besluitvorming	worden	voor	het	
nieuw	voorstel	opnieuw	doorlopen.	

Meer	informatie:		https://sociocracy30.org/		en		https://www.sociocratie.nl/	

⥀  W��	��	���	��������?	(SDG	16)	

'Con�lict'	is	een	confrontatie	tussen	een	of	meerdere	partijen	die	streven	naar	onverenigbare	of	
concurrerende	middelen	of	doelen.	Een	con�lict	kan	duidelijk	zijn,	herkenbaar	door	acties	of	gedragingen,	
of	verborgen	(Miller	2005).	Con�licten	hebben	over	het	algemeen	een	negatieve	connotatie,	hoewel	niet	
alle	con�licten	schadelijk	zijn.	Sommige	con�licten	hebben	een	positieve	functie,	omdat	ze	de	wortel	
kunnen	zijn	van	persoonlijke	en	sociale	verandering.		

Con�lict	is	onafscheidelijk	van	leven	en	diversiteit.	Waar	sprake	is	van	homogeniteit,	is	geen	con�lict	en	
geen	spanning;	maar	er	is	dan	ook	geen	beweging,	en	geen	leven.	

⥀  C�������	������	G������.	(SDG	16)	

Deze	twee	termen	worden	vaak	door	elkaar	gebruikt,	maar	hebben	verschillende	betekenissen.	Geschillen	
worden	ontwikkeld	op	basis	van	verhandelbare	belangen	binnen	een	con�lict.	Con�lict	ontwikkelt	zich	
door	de	ontbering	van	menselijke	behoeften,	die	niet	te	onderhandelen	zijn	(Burton	1993).	Je	zou	ook	
kunnen	zeggen	dat	het	verschil	ligt	in	het	feit	dat	geschillen	optreden	op	basis	van	fysieke	bronnen,	en	dat	
con�licten	zijn	gebaseerd	op	menselijke	behoeften	en	aspiraties	(Burton1998).	
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⥀  G����������	��������		

Geweld	kan	psychologisch,	emotioneel,	fysiek	of	een	andere	vorm	binnen	in	je	zijn,	die	lijden,	schade,	pijn	
of	sterven	veroorzaakt.	Er	zijn	verschillende	vormen	van	geweld	die	kunnen	worden	ontleend	bij	
'gewelddadig'	con�lict	':	direct	geweld,	structureel	geweld	en	cultureel	geweld	(BrandJacobsen	2003).	
Direct	geweld	omvat	al	deze	vormen,	en	uit	zich	in	een	directe	handeling	dat	wordt	uitgevoerd.	Structureel	
geweld	is	het	geweld	ingebouwd	is	in	onze	politieke,	sociale	en	economische	systemen:	de	verschillende	
toewijzingen	van	goederen,	middelen,	kracht	en	kansen.	Cultureel	geweld	omvat	de	elementen	van	onze	
culturen,	geloofssystemen	en	manieren	om	de	wereld	te	bekijken	die	geweld	legitimeert,	handhaaft	en	het	
acceptabel,	normaal	en	goed	maken.	(BrandJacobsen	2003).	

	
⥀  O�������	���	����������	(SDG	16)	

Om	de	oorzaak	van	een	con�lict	te	doorgronden,	is	het	handig	om	de	wortel	van	het	con�lict	te	
onderzoeken.	De	wortels	van	een	con�lict	kunnen	vaak	worden	bepaald	door	de	"5	Waaroms"	te	vragen;	
dus	vijf	keer	achter	elkaar	‘waarom	(is	dit	zo	belangrijk	voor	jou)’te	vragen(iSixSigma	2000),	waardoor	
wordt	gewerkt	vanuit	het	detailniveau	naar	het	grotere	geheel.	

"	Het creëren van vrijheid, gemeenschap en levensvatbare relaties heeft zijn prijs. Het kost tijd en 
moed om te leren zitten in het vuur van diversiteit 	"	Arnold	Mindell	

⥀  H������	���	��������	���	����������	(SDG	16)	

De	belangrijkste	les	in	het	omgaan	met	con�licten	is	om	onze	houding	om	con�licten	te	vermijden	te	willen	
veranderen	en	ze	met	interesse	en	openheid	te	bekijken.	Win-Win-oplossingen	worden	mogelijk	nadat	alle	
betrokken	partijen	in	een	con�lict	zijn	gehoord	en	begrepen.	Als	we	een	situatie	als	'con�licterend'	
beschouwen,	betekent	dit	vaak	dat	we	ons	gevoel	van	verbondenheid	of	begrip	hebben	verloren.	Voordat	je	
het	eens	of	oneens	bent	met	de	meningen	van	iemand,	
•	Probeer	af	te	stemmen	op	wat	de	persoon	voelt	en	nodig	heeft.	
•	Zeg	in	plaats	van	"Nee",	welke	behoefte	in	jouw	voorkomt	dat	je	"Ja"	zegt.	
•	Als	je	gefrustreerd	of	boos	bent,	word	je	dan	bewust	van	de	diepere	behoefte	waaraan	niet	wordt	
voldaan	en	van	wat	je	zou	kunnen	doen	om	het	te	vervullen,	in	plaats	van	te	denken	aan	wat	er	mis	is	met	
anderen	of	met	jezelf.	

⥀  D���	���������	��	��������	��	���������	(SDG	16)	

Net	zoals	het	nuttig	is	om	het	type	con�lict	te	kunnen	labelen,	helpt	het	ook	om	te	weten	dat	de	meeste	
con�licten,	groot	of	klein,	interpersoonlijk	of	internationaal,	vrijwel	hetzelfde	patroon	volgen,	gekenmerkt	
door	drie	belangrijke	elementen:		verschil, brandbaarheid en kracht  .	Dit	zijn	de	belangrijkste	elementen	
die	aanwezig	zijn	in	elk	con�lict.	Con�lict	ontstaat	wanneer:	
	
•	We	onze	verschillen	ontdekken	en	deze	zien	als	een	bedreiging	voor	onze	behoeften.	
•	Het	wordt	gevoed	met	de	meestal	sterke	emotionele	reactie	die	we	geven	aan	deze	perceptie.	
•	En	wordt	ondersteund	door	de	ongelijke	verdeling	van	macht	tussen	mensen.	

⥀  C����������������	���������	(SDG	16)	

Leren	omgaan	met	con�licten	houdt	in	dat	je	de	stappen	in	een	escalerende	confrontatie	kunt	identi�iceren	
en	in	staat	bent	om	de	escalatie	te	stoppen	en	emotioneel	herstel	uit	te	voeren	door	de	positieve	aspecten	
van	de	relatie	te	versterken.	De	volgende	lijst,	uit	het	boek	"Everyone	Can	Win"	van	Helena	Cornelius	laat	
de	escalerende	stappen	zien,	van	een	eerste	onbehaaglijk	gevoel	tot	een	grote	crisis	die	leidde	tot	de	
ontbinding	van	de	relatie.	
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In	elk	niveau,	wanneer	partijen	het	punt	van	geen	terugkeer	bereiken,	escaleren	ze	naar	het	volgende	
niveau,	waarna	het	hele	con�lict	verandert	omdat	het	een	ander	stel	gevoelens	en	gedrag	instelt.	

1. Ongemak :	je	hebt	een	innerlijk,	intuıẗief	gevoel	dat	er	iets	misgaat	met	iemand	of	met	de	groep.	
2. Incidenten :	je	voelt	je	een	beetje	geır̈riteerd	door	kleine	dingen	waarbij	iemand	anders	betrokken	

is,	maar	je	bent	geneigd	ze	te	vergeten.	
3. Misverstanden :	je	begrijpt	de	woorden	of	het	gedrag	van	iemand	anders	niet.	De	communicatie	is	

gebrekkig	en	er	is	geen	duidelijkheid	in	de	verwachtingen	van	mensen.	
4. Spanning :	je	voelt	je	gespannen	telkens	wanneer	je	die	persoon	of	dat	deel	van	de	groep	ontmoet.	

Er	is	een	overvloed	aan	negatieve	attitudes.	Bewust	of	onbewust	kwetsen	mensen	elkaar.	
5. Crisis :	onderdrukte	emoties	komen	vrij.	Geweld	kan	ontstaan.	

⥀   N����	�������	��	���			��������	��������	���	��	������	(SDG	16)	

1.	Creëer	een	passende	sfeer,	gebaseerd	op	vertrouwen	en	veiligheid.	
2.	Verduidelijk	percepties	en	misverstanden.	Controleer	aannames	en	gevolgtrekkingen.	
3.	Verplaats	in	de	ander	en	onderzoek	interesses	en	behoeften.	
•	bij	structurele	con�licten	is	het	niet	altijd	mogelijk	om	aan	ieders	behoeften	te	voldoen.	Daarvoor	moet	je	
de	onderliggende	con�lictueuze	structuur	veranderen.	
•	de	meeste	mensen	weten	niet	wat	hun	behoeften	zijn,	dit	kan	een	probleem	zijn	in	het	onderzoek.	
4.	Leer	om	je	emoties	te	beheren	(en	te	beheersen)	en	de	reactie	die	je	geeft	op	de	emoties	van	iemand	
anders.	
5.	Promoot	de	verbindende	elementen;	de	'wij'	in	plaats	van	de	'jij	tegen	mij'.	Geef	het	idee	van	een	'kracht	
naar'	waar	we	allemaal	aan	deelnemen,	in	plaats	van	een	'macht	over',	die	sommige	mensen	buitensluit.	
6.	Projecteer	naar	de	toekomst,	naar	‘wat	we	samen	willen	doen’.	En	tegelijkertijd	erkennen	van	het	
verleden	en	willen	leren	van	het	verleden.	
7.	Moedig	mensen	aan	te	spreken	over	hun	verantwoordelijkheid	en	niet	over	hun	schuld.	
8.	Identi�iceer	en	ontwikkel	geleidelijk	werkbare	oplossingen.	
9.	Ontwikkel	waar	mogelijk	mondelinge	of	schriftelijke	overeenkomsten	die	iedereen	kan	accepteren.	

⥀  C���������	��������	(SDG	16)	

Mensen	komen	nu	en	dan	af	en	toe	met	zichzelf	of	samen	met	andere	in	con�lict.	Een	groep	kan	zich	
voorbereiden		op	moeilijke	con�lictsituaties	door	te	bespreken	hoe	ze	zullen	omgaan	met	con�licten	
voordat	ze	zich	voordoen.	Enkele	tips	hiervoor	zijn:	

1. 		Spreek rechtstreeks met elkaar. 	Als	een	persoon	een	probleem	heeft	met	een	andere	persoon,	
spreekt	hij	/	zij	rechtstreeks	met	de	andere	persoon	over	zijn	/	haar	zorgen.	(Dit	klinkt	voor	de	
hand	liggend,	maar	we	weten	hoeveel	gemakkelijker	het	is	om	over	iemand	te	praten	dan	met	
iemand	te	praten.)	

2. Spreek in de ik vorm. 	Tijdens	het	gesprek	worden	de	deelnemers	gevraagd	om	te	spreken	met	
behulp	van	"Ik"	-verklaringen.	Bijvoorbeeld:	“Ik	voel	me	gekwetst	en	niet	gewaardeerd	als	deze	
aanpassingen		niet	worden	opgenomen	in	beslissingen	die	met	mijn	project	te	maken	hebben.”		

3. Luister actief. 	Door	diep	te	luisteren	naar	wat	de	andere	persoon	zegt	en	doet,	en	meningen	te	
negeren.	Actief	luisteren	vraagt			ook	om	het	antwoord	niet	in	jezelf	voor	te	bereiden	terwijl	de	
andere	persoon	aan	het	woord	is.	

4. Vraag om ondersteuning van derden .	Als	een	persoon	niet	rechtstreeks	tot	iemand	kan	spreken	
vanwege	angst	of	moeite	om	zichzelf	te	uiten	en	te	verwoorden	wat	er	speelt,	dan	kan	hij	een	
neutrale	derde	persoon	vragen	om	een			vergadering	te	bemiddelen.	Vaak	hoeft	de	derde	persoon	
niets	anders	te	doen	dan	getuige	te	zijn	van	de	bespreking.	De	daad	van	het	getuigen	kan	een	sfeer	
van	veiligheid	en	eerlijkheid	creëren	die	mensen	kan	helpen	bij	het	doorlopen	van	problemen.	

5. Vraag	om	een		conflictbespreking met een grotere groep ,	wanneer	het	con�lict	langdurig	blijft	
spelen.	Als	een	gesprek	met	drie	personen	niet	helpt	om	het	probleem	op	te	lossen,	kan	het	
probleem	worden	voorgelegd	aan	een	grotere	groep	(of	commissie)	voor	het	vinden	van	een	
oplossing.	Dit	kan	de	hele	groep	zijn	of	een	door	de	hele	groep	gekozen	commissie.	Het	is	
belangrijk	dat	binnen	deze	groep	gezocht	kan	worden	naar	een	oplossing,	zonder	
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belangencon�licten	of	vooringenomenheid.	Deze	groep	'hoort'	de	beide	kanten	van	het	probleem	
en	geeft	aanbevelingen	voor	een	oplossing.	Er	zijn	con�lict	oplossende	methodieken,	zoals		

6. Implementeer de oplossing. 	De	mensen	die	betrokken	zijn	bij	het	con�lict	kunnen	vrijwillig	de	
oplossingen	implementeren	die	de	commissie	biedt.	Als	ze	weigeren,	kan	de	hele	groep	minus	de	
klagers	het	probleem	oppakken	en	besluiten	om	de	implementatie	van	de	voorgestelde	stappen	
die	toewerken	naar	de	oplossing	in	te	zetten.	of	de	verwijdering	van	een	of	alle	in	con�lict	zijnde	
partijen	te	eisen.	

7. Reflectie, eventueel met de hele groep .	Als	de	voorgestelde	oplossing	van	het	con�lict	succesvol	
is,	kunnen	de	partijen	in	con�lict,	en	misschien	zelf	ook	wel	de	hele	groep,	nadenken	over	wat	ze	in	
de	toekomst	kunnen	doen	om	dergelijke	problemen	te	voorkomen.	

L���������	

De jongeren 

● Kunnen	verschillende	vormen	van	besturen	benoemen.	
● Kunnen	het	verschil	tussen	regering	en	bestuur	benoemen.	
● Raken	vertrouwd	met	de	onderliggende	elementen	van	groepsdynamiek.	
● Leren	en	oefenen	de	vaardigheden	van	groepsfacilitatie.	
● Verkrijgen	een	bredere	kennis	over	groepsbeslissingen.	
● Kunnen	con�licten	analyseren	en	begrijpen	en	leren	hoe	je	dit	kunt	verwerken	in	groepsrelaties.	

A�����������	

● ⥀  Vierkant	
● ⥀  Beslisboom	
● ⥀ 	Deep	democracy	
● ⥀ 		Regering	en	bestuur	
● ⥀ 	Tekening	doorgeven	
● ⥀ 	Grondregels	voor	groepsbesprekingen	
● ⥀   Toolkit	
● ⥀   Con�licten	
● ⥀  Fishbowl	

4.2.1		⥀   V�������	

Bron:  thefoodproject.org  & Gaia Education 

Introductie:  
Sommige	beslissingen	worden	genomen	in	een	'groepsgeest',	een	besluitvormingsproces	dat	onmiddellijke	
communicatie	vereist	als	reactie	op	een	plotseling	nieuwe	situatie.	In	deze	activiteit	zullen	we	
onderzoeken	wat	communiceren	in	een	groepsgeest	is	en	hoe	het	kan	worden	ontwikkeld.	

Doel:  
Deze	activiteit	bouwt	aan	teamwork	en	communicatie	en	breekt	het	ijs	in	een	nieuwe	groep.	

Leerresultaten: 	
De	deelnemers	leren	om	effectiever	te	communiceren	in	veranderende	omstandigheden.	

Benodigde materialen: 	
Geen.	Een	ruimte	groot	genoeg	om	de	hele	groep	een	vierkant	te	laten	maken.	

Stappen: 

1. Verdeel	de	deelnemers	in	vier	teams.	
2. Elk	team	staat	schouder	aan	schouder	aan	één	zijde	van	een	denkbeeldig	vierkant.	Iedereen	kijkt	

naar	het	midden.	
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3. De	facilitator	fungeert	als	“tol”	en	stapt	in	het	midden	van	het	vierkant,	draait	om	zijn	as	en	stopt	
tegenover	een	van	de	teams.	

4. Op	dat	moment	moet	elk	team	diverse	zaken	observeren	en	onthouden:	ten	eerste,	de	volgorde	
waarin	hun	team	staat	opgesteld	(dwz	welke	personen	naast	elkaar	staan)	en	ten	tweede,	waar	
het	team	staat	ten	opzichte	van	de	tol.	Een	team	kan	tegenover	de	tol	staan;	het	kan	aan	de	linker-	
of	rechterkant	van	de	tol	zijn;	of	het	kan	achter	de	tol	zijn.	Ze	moeten	dit	doen	zonder	te	praten.	

5. Zonder	waarschuwing	draait	de	tol	een	aantal	keer	rond	en	stopt	(tegenover	een	ander	team)	en	
de	roept:	"Vierkant!"	De	teams	moeten	zich	snel	rond	de	tol	hergroeperen	in	hun	oorspronkelijke	
posities:	naar	de	voorkant	van	de	spinner,	naar	links,	naar	rechts	of	naar	achteren	en	in	de	
oorspronkelijke	volgorde	binnen	het	team.	

6. Zodra	een	team	terug	is	in	zijn	oorspronkelijke	volgorde	en	zijn	oorspronkelijke	oriëntatie	op	de	
tol,	steken	alle	leden	hun	hand	op	en	roepen:	"Samen!"	

7. Laat	elk	team	noteren	wat	ze	hebben	waargenomen	tijdens	deze	activiteit.	

Evaluatie: 	
Welke	technieken	gebruikten	de	teams	om	de	snelste	te	zijn?	Was	communicatie	tussen	teamleden	
belangrijk?	Zo	ja,	hoe	communiceerden	de	teamleden?	Hoe	gingen	de	teams	om	met	teamleden	die	meer	
moeite	hadden?	

4.2.2		⥀   B���������	

Introductie:	
Soms	worden	we	geconfronteerd	met	een	beslissing	die	geen	duidelijke	opties	lijkt	te	bieden.	We	zitten	
vast.	Een	beslisboom	is	een	hulpmiddel	om	ons	denken	weer	op	orde	te	krijgen	en	ons	in	staat	te	stellen	
een	duidelijk	aantal	opties	te	onderscheiden	en	de	waarden	van	elke	optie	te	wegen.	

Doel: 	
Systeemdenken	gebruiken	in	besluitvormingsprocessen.	

Leerresultaten: 	
Beslissingsbomen	tekenen	om	de	opties	die	we	tegenkomen	bij	het	nemen	van	goede	beslissingen	te	
begrijpen	en	analyseren.	

Benodigde materialen:  
Download	en	lees	de	volgende	link:			(Nederlandse vertaling volgt) 
https://www.scribd.com/document/60011634/Deciding-in-Messy-Situations	

Stappen: 

1. Selecteer	een	vraagstuk	waarbij	de	groep	'hinkt	op	twee	gedachten'	(niet	in	staat	om	te	kiezen	
tussen	de	ene	en	de	andere	optie).	

2. Begin	met	de	naam	van	de	beslissing	aan	de	linkerkant	van	een	groot	stuk	papier	en	schrijf	rechts	
opties	zoals	een	mindmap.	Het	helpt	om	het	diagram	methodisch	van	links	naar	rechts	te	tekenen	
en	het	is	de	bedoeling	dat	groepen	de	beslissingen	en	hun	mogelijke	resultaten	eenvoudigweg	in	
kaart	brengen.	

3. Wanneer	ze	deze	in	kaart	hebben	gebracht,	evalueer	je	de	beslissingsroutes	en	merk	je	de	criteria	
op	die	ze	zullen	gebruiken	voor	het	toekennen	van	waarde	en	waarschijnlijkheid.	Negeer	de	optie	
‘out'	niet.	Opties	zijn:	geen	beslissing	nemen,	een	andere	beslissing	nemen	of	iemand	anders	laten	
beslissen.	

4. Kijk	nog	eens	naar	en	heroverweeg	van	tijd	tot	tijd	de	naam	van	uw	beslissing.	Soms	evolueert	de	
beslissing	zelf	terwijl	je	de	opties	overweegt.	

5. Er	zijn	maar	een	paar	manieren	waarop	een	beslisboom	fout	kan	lopen.	Een	daarvan	is	om	de	
regel	te	negeren	dat	opties	elkaar	wederzijds	moeten	uitsluiten.	Bijvoorbeeld,	beslissen	welke	van	
de	verschillende	opties	het	eerst	uit	te	proberen	(een	wederzijds	exclusieve	benadering	van	
opties)	zal	veel	beter	werken	dan	beslissen	over	de	beste	volgorde	om	de	opties	uit	te	proberen	
(waarbij	opties	niet	wederzijds	exclusief	zijn).	
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6. In	onduidelijke	situaties	zal	de	eerste	optie	nieuwe	informatie	en	begrip	genereren.	Dit	verandert	
de	omstandigheden	van	de	beslissing	over	wat	te	doen.	Ook	rekensommen	kunnen	fout	gaan.	
Controleer	altijd	of	de	kansen	van	elke	beslissing	samen	één	of	100%	zijn.	Controleer	de	
berekeningen	van	een	verwachte	waarde	voor	elke	beslissing	met	een	onzeker	uitkomst.	

7. Beslisbomen	leveren	'antwoorden'	op,	maar	zijn	het	best	te	gebruiken	wanneer	ze	worden	
getekend	met	de	speci�ieke	bedoeling	om	je	gedachten	te	ordenen	in	plaats	van	'werkelijkheid'	
weer	te	geven	of	echt	uit	te	zoeken	wat	je	moet	kiezen.	Door	het	diagram	als	verkenning	te	
gebruiken	kun	je	het	diagram	"ondervragen"	en	zo	ideeën	en	aannames	zichtbaar	maken.	

Evaluatie:	
Kijk	met	de	leerlingen	naar	de	getekende	beslisboom.	Vinden	ze	het	een	nuttige	aanvulling	op	de	
mindmap?	Zien	ze	waarin	een	beslisboom	anders	is	als	een	mindmap?	Denken	ze	dat	een	beslisboom	hen	
kan	helpen	bij	toekomstige	beslissingen?	

4.2.3		⥀  D���	���������	

Bespreek	in	groep	van	drie	personen	de	visie	van	Arnold	Mindell	en	zijn	kritiek	op	democratie.	Herken	je	
zijn	kritiekpunten?	Wat	vinden	jullie	van	zijn	opvattingen	en	oplossing	in	de	vorm	van	deep	democracy.	

4.2.4		⥀   R�������	��	�������	

Bespreek	in	een	kleine	groep	van	drie	personen	ervaringen	met	diverse	verschillende	regeringen	en	
besturen.	Welke	regering	en	welk	bestuur	heb	je	als	het	meest	prettig	ervaren?	

4.2.5		⥀   T�������	���������	

Maak	een	tekening	hoe	je	je	nu	voelt.	Na	vijf	minuten	geef	je	je	tekening	leg	je	je	tekening	in	het	midden	
van	de	groep.	Kies	een	tekening	van	iemand	anders	om	mee	verder	te	tekenen.	Na	vijf	minuten	leg	je	ook	
deze	tekening	in	het	midden	van	de	groep.	Kies	vervolgens	nog	weer	een	andere	tekening	om	verder	te	
tekenen.	Leg	ook	deze	tekening	na	vijf	minuten	weer	in	het	midden	van	de	groep.	Zoek	vervolgens	je	eigen	
tekening	weer	op.	Hoe	is	de	tekening	geworden?	Had	je	dit	zo	zelf	kunnen	bedenken?	Bespreek	je	ervaring	
met	de	hele	groep.	

4.2.6		⥀   O���������	���	����������������	

Houd	een	onechte	vergadering	om	te	beslissen	welke	vorm	van	lokaal	transport	u	wilt	promoten	in	uw	
gemeente.	Kies	een	facilitator	en	maak	een	lijst	met	criteria	voor	de	keuzes	die	moeten	worden	
gepresenteerd.	Maak	een	binnenkring	en	een	buitenkring.	De	binnenkring	houdt	twintig	minuten	lang	een	
vergadering	en	kiest	een	vorm	van	lokaal	transport.	De	buitenkring	observeert	en	analyseert.	Na	a�loop	
geeft	de	buitenkring	hun	observaties	door	aan	de	binnenkring.	

4.2.7		⥀ 		G����������	����	������������������	

Praat	in	kleine	groepen	over	wat	sommige	van	de	grondregels	opgesteld	door	Roger	Schwartz	betekenen	
en	probeer	een	gemeenschappelijke	basis	te	vinden.	Neem	maximaal	5	minuten	de	tijd	per	grondregel,	en	
bespreek	maximaal	vier	grondregels.	Iedere	groep	vat	samen	wat	er	besproken	is	in	hun	groepje	en	vertelt	
de	samenvatting	in	1	minuut	aan	de	andere	groepen.	

4.2.8			⥀ 		T������	

Maak	een	lijst	met	facilitatie	technieken	waar	groepsleden	bekend	mee	zijn.	Leg	ze	uit	aan	de	hele	groep	en	
verduidelijk	ze	indien	nodig.	Dit	is	het	begin	van	de	toolkit	om	bijeenkomsten	te	begeleiden..	Bespreek	met	
de	groep	wanneer	elk	van	de	genoemde	technieken	zou	kunnen	worden	gebruikt.	
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4.2.9		⥀ 		C���������	

Werk	in	tweetallen.	Vertel	om	de	beurt,	in		5	minuten	per	persoon,	over	een	tijd	dat	je	een	con�lict	ervoer	
met	een	of	meer	mensen.	Hoe	begon	het?	Wat	vond	er	plaats?	Hoe	is	het	afgelopen?	Wat	heb	je	van	de	
ervaring	geleerd?	Bepaal	van	te	voren	wie	begint	met	praten	en	wie	luistert.	De	persoon	die	luistert,	
reageert	niet	op	wat	er	wordt	gezegd,	maar	luistert	alleen	en	let	op	wat	hij	/	zij	hoort	en	daarbij	doet.	Aan	
het	einde	worden	de	ervaringen	met	elkaar	besproken	en	vervolgens	wordt	de	ervaringen	gedeeld	met	de	
hele	groep.	

4.2.10		⥀  F�������	

Fishbowl	is	een	manier	voor	het	leiden	van	een	gesprek	in	grote	groepen.	De	methode	heeft	zijn	naam	te	
danken	aan	hoe	de	deelnemers	zijn	gegroepeerd:	het	is	als	een	goudvis	kom,	waar	de	deelnemers	in	een	
twee	ronde	kringen	zitten;	een	grote	buitenkring	en	een	kleine	binnenkring	van	maximaal	vijf	deelnemers.	
De	kleine	groep	deelnemers	bespreekt	een	kwestie	die	speelt	in	de	groep,	terwijl	de	andere	deelnemers	in	
de	buitenste	kring	de	discussie	observeren.	De	deelnemers	van	de	binnenkring	zitten	op	kussens.	In	de	
binnenkring	is	1	gastplek,	aangeduid	als	een	lege	kussen.	Deelnemers	van	de	buitenkring	mogen	een	vraag	
of	een	opmerking	inbrengen	in	de	binnenkring	door	op	deze	gast	plek	plaats	te	nemen.	Ze	verlaten	de	
gastplek	weer	als	de	opmerking	of	de	vraag	is	besproken.	

Regels voor Fisbowl: 

De	vrije	stoel	in	de	discussiegroep	(binnencirkel)	kan	worden	ingenomen	door	elke	deelnemer	totdat	hij	
zijn	bijdrage	heeft	geleverd,	of	een	andere	deelnemer	wil	bijdragen.	

Deelnemers	in	de	binnenste	cirkel	kunnen	ten	alle	tijden	hun	plek	verlaten,	de	plek	is	dan	vrij	voor	iemand	
anders	uit	de	buitenkring	die	zich	geroepen	voelt	mee	te	gaan	doen	in	de	discussie.	

B������	

www.iifac.org	

		https://www.eenontmoetingmetjezelf.com/hoe-werkt-het	

http://www.aamindell.net/	

https://rebelwise.com/wat-is-sociocratie30/	

https://ddi.in.ua/�ileadmin/user_upload/PDF_DOCS/ShadowsofPeace.pdf	

http://www.processwork.org/�iles/Finalprojects/Jonak,_B_December_2015.pdf	

https://humandimensions.nl/assets/articles/2013-De-wijsheid-van-de-Minderheid-Tijdschrift-voor-Coac
hing.pdf	

https://www.youtube.com/watch?v=kTUEPFqKO1U	

https://www.youtube.com/watch?v=jOGtqM1AbUg	

https://www.youtube.com/watch?v=Tew45iSqU9o	

http://mindmapfree.com/	

http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php	

http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/	

http://www.kansplus.nl/mediabank/Werkvorm%20the%20world%20cafe.pdf	
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https://annettedolle.nl/wp-content/uploads/2016/05/eboek-teamprocessen-tools-voor-zelfsturendetea
ms.pdf	

https://annettedolle.nl/wp-content/uploads/2016/11/diversiteit-differentiatie_online.pdf	

www.joannamacy.net	

https://drift.eur.nl/wp-content/uploads/2018/05/IlonkaMarselis_Thesis_Ecovillages_06-02-2017.pdf	

https://www.healthiersf.org/RestorativePractices/Resources/documents/RP%20Curriculum%20and%2
0Scripts%20and%20PowePoints/Clas	

https://blog.cps.edu/wp-content/uploads/2017/08/CPS_RP_Booklet.pdf	

https://www.youtube.com/watch?v=vucxpu0_zoI	

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:829514/FULLTEXT01.pdf	

https://teamchange.nl/feedback-oefening-carrousel/	

https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/johari-venster/	

https://www.slideshare.net/ajbencosme/guiding-the-organizational-change-journey	

https://sociocracy30.org/	

https://deontdekkingdrenthe.nl/democratie-en-sociocratie/		

https://www.youtube.com/watch?v=SidBbgazUoE	

https://blog.part-up.com/blogs/zelforganisatie-sociocracy-3-0-dummies	

https://adam�letcher.net/wp-content/uploads/2014/01/gamesguide.pdf	

https://www.youtube.com/watch?v=ZTHbLrfTrGI	

http://www.anzsys.org/index.php/publications-78/45-books/99-armson-book	

https://www.scribd.com/document/60011634/Deciding-in-Messy-Situations	

K������������	

● Problemen	van	groepsdynamica	
● Facilitatievaardigheden	
● Beslissingen	die	iedereen	kan	ondersteunen	
● Consensus	en	consent	
● Con�lict	begrijpen	

R��������	������������	
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4.3	L����������	��	����������	

I����������	

‘	Je zou een zestienjarige niet meenemen, ze de sleutels van een auto geven en ze in de straten van de stad 
laten loslaten om 'te leren autorijden' en dat zouden we ook niet moeten doen met leiderschap. ’ 	
Bron:	De	website	van	het	Freechild-project	

Zou het niet goed zijn wanneer jongeren het recht hebben om deel te nemen aan de besluitvorming 
die hun gemeenschappen en hun leven beïnvloedt? Niet alleen omdat het een belangrijk 
ontwikkelings- proces biedt, maar ook omdat de systemen en tradities die al aanwezig zijn om aan 
hun behoeften te voldoen, beter gepositioneerd zullen zijn om op jongeren gerichte resultaten te 
bereiken wanneer ze jonge mensen hebben geïntegreerd in hun planning en besluitvormings- 
processen.  

Sommige	groepsuitdagingen	worden	bepaald	door	macht,	rang	en	leiderschap.	Er	is	op	dit	vlak	een	
verschuiving	in	duurzame	gemeenschappen	gaande;	in	de	wetenschap	dat	er	zoveel	verschillende	actoren	
bij	groepsuitdagingen	betrokken	zijn,	wordt	er	steeds	meer	van	onderaf	gewerkt.	Startend	vanuit	de	
gemeenschap	en	de	jongeren	zelf.	En	vanuit	richtlijnen	naar	mogelijk	bestuur.	

Het	is	belangrijk	dat	jongeren	leren	omgaan	met	het	faciliteren	van	kleine	groepen	en	plenaire	
beraadslagingen	in	combinatie	met	het	leiden	van	het	gebruikelijke	dialoogproces	(bijv.	facilitering	bieden	
voor	discussies	in	kleine	groepjes).	In	dit	thema	worden	jongeren	gestimuleerd	om	deel	te	nemen	aan	
democratische	processen	binnen	hun	eigen	gemeente	of	provincie.	Jongeren	worden	in	dit	thema	
aangemoedigd	om	actief	mee	te	denken	en	doen	in	het	verduurzamen	van	hun	school,	bedrijven	rond	hun	
school,	de	wijk	om	hun	school	heen,	de	gemeente	waarin	ze	wonen	of	zelfs	op	landelijk	niveau.	Het	is	een	
unieke	kans	wanneer	jongeren	worden	betrokken	bij	het	hele	dialoogproces,	inclusief	het	faciliteren	van	
kleine	groepsgesprekken	en	het	faciliteren	van	grote	groepsdialogen	en	plenaire	sessies.	

Het	is	belangrijk	dat	jongeren	hun	stem	laten	horen!	

W�����	

Om	jongeren	de	leiderschapskwaliteiten	in	zichzelf	te	laten	ontdekken	en	verder	te	laten	ontwikkelen.	

Om	de	systemen	en	tradities	in	gemeenten	en	bedrijven	die	al	aanwezig	zijn	voor	jongeren	om	aan	hun	
behoeften	te	voldoen,	beter	gepositioneerd	zullen	zijn	om	op	jongeren	gerichte	resultaten	te	bereiken	
wanneer	ze	jonge	mensen	hebben	geın̈tegreerd	in	hun	planning	en	besluitvormingsprocessen.		

H��	

● Door	jongeren	te		betrekken	bij	het	hele	dialoogproces	in	democratische	processen,	inclusief	het	
faciliteren	van	kleine	groepsgesprekken	en	het	faciliteren	van	grote	groepsdialogen	en	plenaire	
sessies.	

V����������	������	

● Heeft	u	overwogen	hoe	u	met	de	machtsdynamiek	in	het	project	van	de	jongeren	omgaat?	
● Geeft	u	jongeren	inzichten	mee	tijdens	uw	jongerenproject	over	machtsdynamieken	in	

groepsprocessen?	
● Hoe	ziet	u	uw	rol	als	begeleider	binnen	het	jongeren	project?		
● Wat	voor	soort	leider	wilt	u	zijn	tijdens	de	uitvoering	van	het	jongerenproject?	
● Hoe	stimuleert	u	het	leiderschap	in	het	project	van	de	jongeren?	
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W��	

T����������	�����	

⥀  I��������	�����������	(SDG	3	��	SDG	16)	

De	meeste	groepen	richten	hun	energie	meestal	op	het	snel	bereiken	van	hun	doelen,	waarbij	ze	vaak	
onvoldoende	aandacht	schenken	aan	wat	zich	onder	de	oppervlakte	afspeelt.	Daardoor	ondermijnen	ze	de	
doelen	die	zijn	gesteld	op	langere	termijn.	Een	goede	facilitator	helpt	om	deze	problemen	op	te	lossen	door	
de	focus	in	drie	dimensies	te	balanceren:	taak,	proces	en	relatie.		

⥀   I��������	L����������	�����	(SDG	16	3�	SD�	17)	

Bron:	Robin	Alpert’s	article	in	Beyond	You	and	Me.	

Taak	 Proces	 Relatie	

Visie	 Besluitvorming	 Lidmaatschap	

Missie	 Vergadermethoden	 Groepsdynamiek	

Product	 Communicatie	 Begeleiding	bij	con�licten	

Doelen	 Supervisie	 Netwerken	

Strategie	 Re�lectie	systeem	 Milieu	

	 	 	

	

⥀  T����������	�������	�����	(SDG	3)	

Van	de	drie	aspecten	van	holistisch	leiderschap	is	taak	waarschijnlijk	datgene	waar	iedereen	het	meest	
over	weet.	Taakgericht	leiderschap	richt	aandacht	en	energie	op	het	bereiken	van	de	taak	-	op	het	
verduidelijken	van	de	visie,	missie	en	het	doel	van	de	gemeenschap	of	organisatie,	op	het	ontwikkelen	van	
kwalitatief	goede	producten,	op	het	creëren	en	beoordelen	van	doelen,	en	op	strategieën	ontwikkelen.	Dit	
is	van	onschatbare	waarde.	Maar	op	zichzelf	is	het	niet	genoeg.	En	dit	wordt	bijzonder,	en	pijnlijk,	duidelijk	
wanneer	de	omstandigheden	rondom	de	organisatie	uitdagend	en	moeilijk	worden.	Op	zulke	momenten	
wordt	de	noodzaak	gezien	om	aandacht	te	schenken	aan	de	processen	die	binnen	de	organisatie	worden	
gebruikt	en	aan	de	kwaliteit	van	relaties	(zowel	interne	als	externe).	

⥀  P������������	�������	�����	(SDG	3)	

Een	organisatie	die	aandacht	schenkt	aan	het	proces,	is	geın̈teresseerd	in	het	beantwoorden	van	vragen	als	
deze:	

● Besluitvorming: 	Zijn	het	binnen	de	organisatie	de	juiste	mensen	die	de	juiste	beslissingen	nemen	
en	hoe	worden	ze	gemaakt?	Worden	beslissingen	genomen	op	basis	van	duidelijke	criteria?	
Voelen	medewerkers	zich	betrokken?	Is	hun	bijdrage	welkom	en	gewaardeerd?	Hoe	worden	
beslissingen	gecommuniceerd?	

● Vergadermethoden: Hoe	worden	vergaderingen	gehouden?	Zijn	ze	goed	gefaciliteerd?	
Maximaliseren	ze	de	bijdragen	van	alle	aanwezigen?	Creëren		ze	energie,	of	lekt	energie	weg?	
Worden	de	'verborgen	agenda's'	aangesproken?	Worden	de	opvattingen	van	de	verlegen	of	
introverte	mensen	gevraagd?	Kan	iedereen	vrijuit	spreken?	

● Communicatie: 	Hoe	wordt	informatie	gecommuniceerd	binnen	de	organisatie?	Houden	
medewerkers	zich	op	de	hoogte	en	zijn	ze	up-to-date?	Heeft	iedereen	de	informatie	die	hij	nodig	
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heeft	om	zijn	werk	goed	te	doen?	Wordt	er	rekening	gehouden	met	de	communicatiebehoeften	
van	minderheidsgroepen?	Voelt	de	gemeenschap	zich	over	het	algemeen	'transparant'	of	'geheim'?	

● Supervisie:  Hoe	worden	medewerkers	ondersteund	en	begeleid	in	hun	werk?	Voelen	
medewerkers	zich	gewaardeerd	door	het	frequent	bieden	van	supervisie?		

● Reflectie systeem :	Kan	iedereen	zijn	of	haar	gedachten	en	gevoelens	inbrengen	over	wat	er	in	de	
organisatie	gebeurt	en	hoe	het	wordt	geleid	en	beheerd?	Zijn	leiders	vaardig	in	het	geven	van	
duidelijke	en	nuttige	feedback	aan	collega's	over	hun	werk?	Zijn	medewerkers	vrij	om	
constructieve	feedback	te	geven	aan	hun	leiders?	Welke	systemen	en	structuren	zijn	er	om	open,	
heldere	360-graden	feedback	te	realiseren?	

⥀  R�������������	�������	�����	(SDG	3)	

De	ontwikkeling	van	relaties	van	hoge	kwaliteit,	zowel	binnen	als	buiten	de	organisatie,	is	belangrijk		om	
een	plezierige	werkplek		te	creëren,	als	ook	om	een	sfeer	van	steun	en	vertrouwen	te	creëren	en	te	ervaren	
die	noodzakelijk	is	voor	het	samen	aangaan	van	de	onvermijdelijke	uitdagingen.	Het	moraal,	de	motivatie	
en	het	goede	hart	van	iedereen	betrokken	in	een	organisatie	is	erg	waardevol.	Een	organisatie	die	
aandacht	schenkt	aan	de	relatie,	is	geın̈teresseerd	in	het	beantwoorden	van	vragen	als	deze	

● Lidmaatschap: 	Is	er	duidelijkheid	over	wie	lid	is	en	wat	hun	rechten	en	verantwoordelijkheden	
zijn?	Duidelijke	grenzen	en	goed	afgebakende	rollen	zijn	de	sleutel	tot	de	ontwikkeling	van	
gezonde	en	productieve	relaties.	

● Groepsdynamiek: 	Hoe	functioneert	de	groep?	Heeft	de	voorzitter,	groepsleider	of	facilitator	
aandacht	voor	kwesties	die	zich	voordoen	rond	macht,	rollen,	geslacht	enz.?	Is	de	organisatie	
bereid	en	in	staat	om	naar	de	problemen	onder	de	oppervlakte	te	kijken,	naar	de	dingen	die	
iedereen	kent	en	waarover	iedereen	roddelt,	maar	niemand	durft	te	zeggen?	

● Begeleiding bij conflicten: 	Worden	de	con�licten	die	er	zijn	tussen	mensen	in	een	team	of	binnen	
de	bredere	organisatie	openlijk	gelucht,	als	onvermijdelijk	en	gezond	gezien	en	gefaciliteerd	op	
een	manier	die	de	con�licten	in	creatieve	kansen	voor	leren	en	groei	verandert?	Of	worden	ze	
gezien	als	tekenen	van	mislukking	en	ontoereikendheid,	moeilijk	en	verontrustend,	en	genegeerd	
of	onder	het	tapijt	geborsteld?	

● Netwerken: 	Welke	soorten	netwerken	worden	er	binnen	en	buiten	de	organisatie	ontwikkeld?	
Zijn	ze	gebaseerd	op	het	verlangen	naar	winst	en	gebaseerd	op	een	concurrerende	instelling,	of	
zijn	ze	gebaseerd	op	goede	wil	en	samenwerking?	Hoeveel	vertrouwen	geven			deze	netwerken	en	
hoe	kan	dit	verder	worden	ontwikkeld	en	verbeterd?	

● Milieu: 	Probeert	de	organisatie	te	werken	op	een	manier	die	de	directe	natuurlijke	omgeving	
rond	en	in	de	organisatie	beschermt	en	ondersteunt?	Wordt	het	milieu	gewaardeerd	als	een	
fragiel	en	vitaal	levend	geheel,	of	meer	als	een	middel	om	te	gebruiken	en	uit	te	buiten?	Is	de	
organisatie	zich	bewust	van	de	milieucrisis	waarin	de	planeet	aarde	zich	bevindt?	Wat	is	de	
individuele	en	collectieve	reactie	daarop?	

Bron:	Robin	Alpert’s	article	in	Beyond	You	and	Me	

⥀  S������	����������������	��	��������	���	�������������	(SDG	16)	

	Bron:	The	Cycle	of	Socialisation	van	Bobby	Harro,	in	Readings	for	Diversity	and	Social	Justice	(2007)	

In	het	traditionele	gebruik	betekent	onderdrukking	de	uitoefening	van	tirannie	door	een	heersende	groep.	
Sinds	de	jeugd-	en	burgerrechtenbewegingen	van	de	jaren	60	is	onderdrukking	het	verwijt	of	nadeel	dat	
sommige	mensen	lijden,	niet	omdat	een	tirannieke	macht	hen	dwingt,	maar	vanwege	de	dagelijkse	
gewoonten	van	een	goed	bedoeld	beleid	van	de	samenleving.	Waarin	sommige	mensen	zijn	bevoorrecht	
ten	opzichte	van	andere.	Het	wordt	gezien	als	systemische	onderdrukking,	omdat	het	is	geın̈tegreerd	in	
alle	systemen	van	de	samenleving,	waarvan	het	grootste	deel	wordt	geassocieerd	met	groepsculturele	
identiteit.	Iedereen	is	geboren	in	een	speci�ieke	set	van	sociale	identiteiten	-	geslacht,	etniciteit,	huidskleur,	
eerste	taal,	leeftijd,	vaardigheden,	religie,	seksuele	geaardheid	en	economische	klasse	-	We	worden	
vervolgens	gesocialiseerd	door	krachtige	bronnen	(media,	school,	religieuze	en	sociale	instellingen).	In	de	
worsteling	om	te	begrijpen	welke	rollen,	die	we	op	ons	hebben	genomen,	we	hebben	'gesocialiseerd',	hoe	
we	worden	beın̈vloed	door	allerlei	manieren	van	onderdrukking	in	ons	leven	en	hoe	we	deelnemen	aan	
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het	handhaven	ervan,	moeten	we	beginnen	met	het	inventariseren	van	onze	eigen	sociale	identiteit	in	
relatie	tot	elke	manier	van	onderdrukking.	Deze	inventaris	onthult	het	sociale	identiteitspro�iel	dat	onze	
socialisatie	vormt.	In	feite	is	dit	wie	we	zijn.	

Hoe	besluiten	mensen	om	de	cyclus	van	onderdrukking	te	onderbreken	en	op	te	komen	voor	verandering?	
Soms	is	het	door	persoonlijke	ervaring.	Soms	ontstaat	het	door	een	nieuw	bewustzijn	of	bewustzijn	dat	we	
ontwikkelen	door	te	luisteren	naar	iemand	uit	een	andere	identiteitsgroep,	of	door	te	lezen,	of	door	de	
systemen	van	onderdrukking	in	ons	leven	te	bestuderen.	Als	je	eenmaal	iets	weet,	kun	je	het	niet	meer	niet	
weten;	en	weten	is	de	eerste	stap	naar	actie.	Bevrijding	is	gebaseerd	op	een	zelfgericht	besef	van	
bewustzijn.	

Gandhi	dacht	dat	elke	stap	die	betrekking	heeft	op	bevrijding	een	bevrijding	moet	hebben	die	erin	
besloten	ligt.	Mensen	moeten	het	gevoel	hebben	dat	hun	doelen	worden	bereikt	als	ze	actie	ondernemen	
om	ze	te	bereiken,	en	niet	een	tijdje	later.	

⥀  T�����������	�����������������	������	�����������	�����������������	(SDG	4)	

Kenmerken traditionele jeugdontwikkeling 

● Jongeren	zijn	geıs̈oleerd	van	kinderen	en	volwassenen	
● Jongeren	worden	niet	als	volwaardige	mensen	beschouwd		
● Sterke	percepties	over	jongeren,	zoals	zielige	of	sympathieke	�iguren	
● Voornamelijk	of	zelfs	speci�iek	gezien	als	een	negatieve	invloed	
● Jongeren	worden	gezien	als	volwassenen-in-the-making,	en	niet	voor	vol	aangezien,	ongeacht	de	

leeftijd.	
● Geıs̈oleerd	van	kinderen	en	volwassen	binnen	bestaande	programma’s;	jongeren	deelnemers	

worden	als	probleem	voor	zichzelf	gezien	binnen	programma’s	
● Ziet	de	jeugd	als	onbewust,	inconsistent	en	consumenten	in	een	door	volwassen	gemaakte	

maatschappij	

Kenmerken holistische jeugdontwikkeling 

● Er	zijn	billijke	partnerschappen	mogelijk	tussen	jongeren	en	volwassenen	binnen	de	gevestigde	
organisaties		

● Iedereen,	dus	ook	jongeren,	hebben	kwaliteiten	waarmee	ze	kunnen	worden	geıd̈enti�iceerd,	wat	
in	en	door	iedereen	ook	zo	wordt	erkend	

● Jongeren	worden	als	empathisch	ervaren	
● Gemeenschap	wordt	gezien	als	een	complex	systeem,	waar	iedereen	binnen	de	gemeenschap	

verbonden	mee	is	en	wat	tevens	verbonden	is	met	de	grotere	samenleving	daar	weer	omheen,	
beide	op	een	positieve	en	uitdagende	manier	

● Jongeren	zijn	actief	geın̈tegreerd	in	collectieve	acties	in	reactie	op	individuele	en	collectieve	
kwesties,uitdagingen,	problemen	en	barrières	

● Positioneert	jonge	mensen	als	bewuste	en	weloverwogen	mede-scheppers	van	de	hele	
samenleving	

Bron:	Adam	Fletcher,	A	Short	Guide	to	Holistic	YouthDevelopment:	
https://adam�letcher.net/wp-content/uploads/2014/01/ASGTHYD.pdf	

⥀  V�������	�����	����	��	�����	���	(SDG	16)	

Met	betrekking	tot	persoonlijke	macht	is	het	belangrijk	om	de	verschillen	te	onderzoeken	tussen	de	'macht	
over'	van	groepen	die	dingen	gedaan	krijgen	door	mensen	te	onderwerpen,	en	'macht'	van	groepen	die	
mensen	ertoe	bewegen	om	dingen	vrijwillig	te	doen	omdat	ze	zien	hoe	dit	het	welzijn	van	iedereen	verrijkt	
door	het	te	doen	(Beyond	You	and	Me	p.153).	
	

	

323	

https://adamfletcher.net/wp-content/uploads/2014/01/ASGTHYD.pdf


24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 324/352

	

⥀  R���	(SDG	16)	

In	Proceswerk	betekent	"rang"	de	macht	die	we	ten	opzichte	van	elkaar	hebben	in	relaties,	groepen,	
gemeenschap	en	de	wereld.	Deze	kracht	hangt	af	van	het	feit	dat	wij	een	kwaliteit	hebben	die	door	
anderen	wordt	gewaardeerd,	zoals	geld,	schoonheid,	creativiteit,	enz.	Sommige	soorten	rang	worden	
verdiend	-	we	hebben	eraan	gewerkt	om	die	kwaliteit	te	hebben	-	terwijl	anderen	onverdiend	zijn	-	door	
geboorte	verkregen,	of	door	lid	of	onderdeel	te	zijn	van	een	bepaald	ras,	klasse,	geslacht,	enz.		

⥀  P��������	(SDG	3)	

"Privilege"	verwijst	naar	de	voordelen	die	uit	iemands	rang	komen.	Bijna	iedereen	heeft	een	soort	van	rang	
en	privileges,	hoewel	we	hen	niet	kennen.	Mensen	zijn	zich	over	het	algemeen	meer	bewust	van	de	
gebieden	waarin	ze	zich	machteloos	voelen	dan	in	gebieden	waar	ze	macht	hebben.	Als	we	ons	op	ons	
gemak	voelen	of	als	we	voordelen	hebben,	houden	we	zelden	rekening	met	hoe	het	voelt	om	zonder	die	
gemakken	of	voordelen	te	zijn.	

⥀   S������	����	(SDG	16)	

Sociaal 
Deze	rang	heeft	te	maken	met	de		sociale status 	die	iemand	ontvangt	op	basis	van	wat	de	reguliere	cultuur	
waardeert	en	ondersteunt.	Sommige	factoren	die	de	sociale	rang	bepalen	zijn	geslacht,	ras,	religie,	
gezondheid,	klasse,	leeftijd,	seksuele	geaardheid,	etc.	Mensen	met	een	sociale	rang	zijn	zich	er	zelden	van	
bewust.	Het	is	grotendeels	onbewust.	Het	is	als	de	lucht	die	men	ademt.	Het	is	immers	niet	precies	te	
kiezen	hoe	de	maatschappij	rangschikt.	
	
Contextual 
Dit	is	de	rang	die	door	een	gemeenschap	wordt	gegeven	aan		bepaalde machtsposities .	Leraren,	ouders,	
bazen	en	leiders	van	organisaties	hebben	allemaal	een	contextuele	rangorde.	Mensen	luisteren	vaak	naar	
wat	ze	te	zeggen	hebben.	Studenten,	kinderen,	werknemers	en	nieuwkomers	in	een	groep	of	community	
hebben	minder	contextuele	rangorde.	Contextuele	rang	past	zich	aan;	in	een	andere	context	kan	het	anders	
worden	gezien	en	gewaardeerd.	
	
Psychologisch	
Deze	rang	hangt	samen	met		hoe we ons voelen over onszelf .	Het	omvat	hoe	we	onze	jeugd	
herinneringen,	en	trauma's.	Als	iemand	zichzelf	respecteert,	dan	is	dit	een	hogere	psychologische	rangorde	
dan	wanneer	iemand	depressief	en	eenzaam	is	en	veel	persoonlijk	leed	voelt.	Mensen	met	een	
psychologische	hoge	rang	gebruiken	vaak	technieken	om	hun	bewustzijn	te	vergroten	en	ervaren	
zelfvertrouwen	en	zelfrespect	wat	voortkomt	uit	hun	innerlijke	werk.	Ze	zijn	in	staat	om	zichzelf	te	uiten,	
zelfs	in	het	bijzijn	van	grote	sociale	machten.	Ze	zijn	�lexibel	in	hun	vermogen	om	spanning	te	herstellen	en	
te	tolereren.	
	
Geestelijk 
Het	is	een	gevoelshouding	en	hangt	samen	met	hoe	dicht	we	ons	bij	een	of	andere	goddelijke	bron	voelen,	
groter	dan	onszelf.	De	bottom	line	is	dat	er	ergens	op	de	achtergrond	een	bevestigende	ervaring	is	die	ons	
op	moeilijke	momenten	ondersteunt.	Mensen	met	een	spirituele	rang	zijn	gemeenschapsbouwers;	ze	
hebben	een	vermogen	om	mensen	samen	te	brengen.	Ze		stralen een gevoel van welzijn uit. 

⥀  O�������	����	���	������-	��	������������	(SDG	16)	

De	meeste	mensen	zijn	zich	niet	bewust	van	hun	rang.	Rang	is	heel	subtiel	en	soms	onzichtbaar.	Hoe	meer	
rang	of	kracht	iemand	heeft,	hoe	meer	hij	of	zij	zich	niet	bewust	is	van	het	hebben	van	deze	rang	en	de	
negatieve	invloed	op	andere	mensen.	Het	onbewuste	gebruik	van	kracht	kan	onverwachte	gevolgen	
hebben	en	de	oorzaak	zijn	van	vele	con�licten.	Wanneer	mensen	veronderstellen	dat	iedereen	dezelfde	
toegang	tot	macht	heeft,	worden	mensen	met	minder	toegang	tot	macht	woedend.	Onwetendheid	over	
rang	bestendigt	con�licten	en	blokkeert	mogelijke	oplossingen.	Aan	de	andere	kant,	als	je	je	bewust	bent	
van	sociale	rang	en	daar	zorgvuldig	mee	omgaat,	dan	kan	het	positief	bijdragen	in	de	relatie.	We	kunnen	
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onze	rang	niet	verbergen	of	ervan	a�komen	-	het	is	niet	a�hankelijk	van	zelfre�lectie	en	hoe	we	zijn,		maar	
van	hoe	mensen	en	de	samenleving	de	rang	zien. 

⥀   G���������	������������	(SDG	16)	

Deze	informatie	komt	uit	de	korte	samenvatting	van	het	boek	“Geweldloze	communicatie”	van	Marshall	B.	
Rosenberg,	geschreven	door	Wendela	Kloosterman.	

“Rosenberg	kwam	als	kind	vaak	in	aanraking	met	geweld.	Hij	werd	met	regelmaat	in	elkaar	geslagen	op	
straat	omdat	hij	joods	was.	Dat	bleef	hem	fascineren	omdat	hij	maar	niet	kon	begrijpen	waarom.	Later	
heeft	hij	onderzoek	gedaan	onder	jeugdbendes	in	New	York.	In	het	boek	‘geweldloze	communicatie’	
beschrijft	hij	de	uitkomst	van	zijn	onderzoek.	Hij	geeft	cursussen	en	workshops	op	alle	mogelijk	plekken	
waar	mensen	met	geweld	te	maken	krijgen.	Hij	heeft	een	centrum	opgericht	voor	geweldloze	
communicatie	en	ook	in	Nederland	bestaat	nu	een	centrum	voor	geweldloze	communicatie.	

“Geweldloze	Communicatie”	is	een	manier	om	geweld	in	relaties	te	voorkomen.	Het	doel	van	geweldloze	
communicatie	is	het	opbouwen	van	een	relatie,	die	gebaseerd	is	op	openheid	en	mededogen.	Mededogen	is	
een	levenshouding.	Het	houdt	in	dat	je	je	kan	inleven	in	de	ander,	respect	hebt	voor	de	ander	en	aandacht	
kan	geven	aan	je	eigen	gevoelens	en	die	van	de	ander.	Ongeacht	de	verschillen	die	er	zijn.	Geweldloze	
communicatie	is	een	opbouwende	manier	van	omgaan	met	verschillen;	vanuit	respect	en	mededogen.		

Vijf	elementen	zijn	van	belang:	
*	Waarnemen	zonder	oordeel	
*	Bewust	zijn	en	het	uiten	van	je	eigen	gevoelens	
*	Verantwoordelijkheid	nemen	voor	je	eigen	behoeftes	
*	Mededogend	luisteren	
*	Verzoeken	uitspreken”	

Bron:  http://www.inconcreto.org/sites/default/files/downloads/Samenvatting%20Geweldloze%20communicatie.pdf 

De 4 D’s	
Onderstaande	vier	categorieën	van	communicatie	beginnen	in	het	Engels	allemaal	met	een	D.	En	ze	helpen	
om	je	er	bewust	van	te	worden	wat	als	geweld	of,	in	de	woorden	van	Marshall	Rosenberg,	als	
‘life-alienating’	ervaren	kan	worden.	Daarmee	dragen	ze	meestal	niet	bij	aan	het	tot	stand	brengen	van	
verbinding	in	de	communicatie…	

D1: ‘Diagnosis’ (oordeel)	
Het	uitspreken	van	een	oordeel	over	jezelf	of	de	ander	leidt	eerder	tot	afstand	dan	verbinding.	Hoe	komt	
dat?	In	mijn	optiek	omdat	de	meeste	mensen	heel	gevoelig	zijn	voor	oordelen.	Wie	heeft	er	geen	behoefte	
aan	erkenning	voor	wie	hij/zij	ten	diepste	is?	Ieder	oordeel	(of	het	nu	positief	of	negatief	is)	kan	daaraan	
a�breuk	doen.	Enkele	voorbeeldzinnen	met	een	oordeel:	

● Je	ziet	er	niet	uit!	
● Ik	vind	jou	héél	irritant.	
● Je	luistert	ook	nooit.	
● Zij	zijn	vreselijk	asociaal.	
● Hij/zij	is	een	geweldige	collega.	
● Mijn	baas	kan	niet	leidinggeven.	
● Je	bent	alweer	te	laat!	
● Dat	is	raar…	
● Heb	je	daar	wel	over	nagedacht?	
● Dit	is	toch	geen	manier	van…	(voorbeeld:	vergaderen,	doen,	overleg)	
● Wat	een	fantastische	club.	
● Dat	is	toch	belachelijk!	
● Op	deze	manier	kom	je	er	niet.	
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D2: ‘Denial of responsibility ’	(ontkenning	van	verantwoordelijkheid)	
Waarom	zijn	mensen	allergisch	voor	‘slachtofferschap’?	Wellicht	omdat	het	zo	lastig	is	om	verbinding	te	
ervaren	met	iemand	die	haar/zijn	verantwoordelijkheid	ontkent.	Wat	kun	je	nog	zeggen	tegen	iemand	die	
stelt:	‘Zo	ben	ik	nu	eenmaal.’?	Andere	voorbeelden	in	deze	categorie:	

● Dat	vindt	mijn	vrouw/man	niet	goed.	
● Dat	doen	we	hier	al	jaren	zo.	
● Ik	zou	je	graag	willen	helpen	maar	het	kan	niet	volgens	het	beleid.	
● We	zijn	hier	gewend	om	het	zus	en	zo	te	doen.	
● Zij	daarboven	(mijn	collega’s)	…	
● Dat	ligt	niet	bij	mij.	
● Mijn	collega	gaat	hierover.	
● Iedere	zichzelf	respecterende	professional	vindt	dat	…	
● Dat	werkt	hier	niet.	
● Maar	zo	doet	iedereen	het,	dat	kan	ik	toch	niet	helpen.	
● Dat	hoort	zo.	
● Dat	heeft	toch	geen	nut.	
● Het	spijt	me,	maar	…	

D3: ‘Demand’ (eis)	
Bij	een	eis	is	impliciet	of	expliciet	sprake	van	straf	of	schuld	als	de	eis	niet	wordt	ingewilligd.	Omdat	
mensen	de	behoefte	hebben	om	hun	eigen	keuzes	te	kunnen	maken	draagt	het	daarmee	veelal	niet	bij	aan	
verbinding.	Een	eis	kan	ook	de	vorm	hebben	van	een	verzoek	en	pas	een	eis	blijken	te	zijn	als	het	antwoord	
‘nee’	is	en	er	straf	volgt.	Bijvoorbeeld	in:	‘Wil	je	vanavond	om	twaalf	uur	thuis	zijn?	Nee?	Nou,	dan	ga	je	
helemaal	niet	weg.’	Andere	voorbeelden:	

● We	spreken	af	dat	jij	op	tijd	komt.	
● Als	je	dit	niet	doet	heb	je	een	probleem.	
● Niet	goed,	opnieuw!	
● Zullen	we	even	ophouden	met	door	elkaar	praten!	
● Dit	verwacht	ik	van	jou.	Jij	bent	daar	toch	zo	goed	in?	
● Je	mag	niet	oordelen.	
● Take	it	or	leave	it!	
● Gij	zult	niet	…	
● Je	moet	je	aanpassen	aan	de	cultuur	van	dit	land.	

D4: ‘Deserve’ 	(verdienen	van	straf	of	beloning)	
Dit	taalgebruik	suggereert	dat	bepaald	gedrag	straf	of	beloning	rechtvaardigt.	Een	voorbeeld	hiervan	is:	
‘Hij	verdient	het	om	daarvoor	te	worden	gestraft.’	Andere	voorbeelden:	

● Eigen	schuld.	
● Had	je	maar	beter	moeten	luisteren.	
● Ik	heb	nog	wel	zo	mijn	best	gedaan…	
● Je	hebt	het	over	jezelf	afgeroepen.	
● Dat	had	je	kunnen	weten.	
● Niemand	denkt	ooit	eens	aan	mij.	
● Heb	je	geen	boodschappen	gedaan??	
● Ik	heb	recht	op	vrijheid	van	meningsuiting/mezelf	zijn	etc.	
● Je	hebt	het	over	jezelf	afgeroepen.	
● Ik	verdien	respect.	
● Jij	wilde	toch	zo	graag	…	(koken,	deze	baan	etc.)	
● Daar	had	ik	je	toch	voor	gewaarschuwd?	
● Had	je	maar	beter	moeten	luisteren.	
● Dat	komt	er	nu	van.	
● Ik	heb	lang	genoeg	gezocht	naar	een	baan,	nu	verdien	ik	toch	echt	een	goed	aanbod.	
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Bron:  www.ai-opener.nl 

Geweldloze straattaal 

De	“straattaal”	variant	van	geweldloos	communiceren	kun	je	gemakkelijk	toepassen.	Het	voorkomt	dat	je	
al	te	“gekunsteld”	overkomt	door	de	4	stappen	van	geweldloze	communicatie	toe	te	passen.	

		Waarneming 

● Ik	zie…	
● Ik	hoor	…	Klopt	dat?	
● Als	jij……	
● Jij	zegt…..	
● Ik	ruik..	
● Ik	hoor…	
● Ik	constateer…	
● Ik	merk	dat	ik	jouw……	als	een……(belediging/afwijzing)	interpreteer/ervaar	
● Ik	zie……/ruik	
● Ik	merk	op	dat……	
● Ik	hoor……	

● Ik	constateer……	

Gevoel 

● Mijn	gevoel	is…	
● Dat	roept	bij	mij….	op	
● Ik	ben….	
● Ik	merk	dat	ik	het	lastig	vind……	
● Ik	merk	dat	ik	het	er	moeilijk	mee	heb……	
● Ik	vind	het	jammer	dat	
● Ik	schrik	hiervan……	
● Ik	ervaar……	
● Mijn	hart	zegt	me…	

Behoefte 

● Omdat	…	belangrijk	is	voor	me	
● Omdat	ik	verlang	naar…	
● Ik	vind	het	belangrijk	dat	er	……	is	
● Omdat	……	essentieel	voor	me	is	
● Omdat	ik	verlang	naar……	

Verzoek 	(	merk	op	dat	het	verzoek	haalbaar	is	en	in	positieve	termen	uitgedrukt)	

● Hoe	zou	het	voor	je	zijn	om……?	
● Hoe	is	het	voor	je	om……?	
● Ben	je	bereid	om……?	
● Wil	je	me	vertellen	hoe	je	je	voelt	als	ik	dit	zeg?	
● Hoe	voel	je	je	als	ik	je	dit	vertel?	
● Ik	wil	je	vragen	om……	Kun	je	daarmee	uit	de	voeten?	
● Ik	zou	graag	jouw	kant	van	deze	zaak	willen	weten.	Wil	je	me	dat	vertellen?	
● Hoe	is	het	voor	jou	om	te	horen……?	
● Wil	je	dat	doen?	
● Hoe	is	dat	voor	je?	
● Zullen	we	samen	even……?	
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10 obstakels voor empathische communicatie (gebaseerd op Holly Humphrey) 

  Advies geven/proberen te ‘fiksen’ 

● ‘Je	zou....	eens	moeten	proberen’	
● ‘Ik	heb	daar	een	geweldig	boek	over	gelezen....		
● ‘volgens	mij	werkt	dat	ook	niet.	Het	is	beter	om....	’	

Uitleggen / verontschuldigen: 

● ‘ik	wilde	je	bellen,	maar..’	
● ‘Zij	zegt	dat	alleen	maar	omdat....	’	
● ‘maar	ik	wilde	niet	dat..’’	

 Corrigeren: 

● ‘maar	zo	was	het	helemaal	niet....	’	
● ‘Ja	maar	jij	ging..	”	
● ‘	Hoe	kom	je	daar	nu	bij!	Zoiets	zou	ik	toch	nooit	zeggen.....	”	

		Troosten: 

● ‘Ja,	het	leven	is	hard..’	
● ‘Joh,	dat	is	toch	niet	jouw	fout..’	
● ‘Wees	maar	blij.	Het	had	nog	veel	slechter	af	kunnen	lopen..”	

		Verhaal vertellen: 

● ‘Dat	doet	me	denken	aan	de	keer	dat	ik..”	
● “Ja,	ik	weet	heel	goed	hoe	dat	is.	Vorige	week..’		
● ‘Ik	zal	je	eens	vertellen..”	

Temperen van gevoelens: 

● ‘je	moet	het	allemaal	niet	zo	serieus	nemen..’’	
● ‘maar	je	hebt	zoveel	redenen	om	wel	blij	te	zijn..’	
● ‘Depressief	zijn	brengt	je	geen	stap	verder.	En	kijk	eens	hoeveel	mensen	er	slechter	aan	toe	zijn	

dan	jij..”	
		
Sympathiseren: 

● ‘Ach	arme..’	
● ‘Hoe	kan	iemand	nu	zo...	zijn?	
● ‘Dat	overkomt	jou	de	hele	tijd,	he...	?	

		Onderzoeken / ondervragen: 

● ‘wanneer	gebeurde	dat..?’		
● ‘waarom	deed	je	dat..?’	
● ‘waarom	zei	je	niet..?’	

		Beoordelen / opvoeden: 

● ‘Je	bent	wel	erg	naıëf..”		
● ‘Als	je	nu	eens	niet	zo	defensief	zou	zijn..’		
● ‘Het	probleem	met	hen	is	dat	ze..”	
● ‘Dit	zou	wel	eens	een	belangrijke	ervaring	voor	je	kunnen	

worden	als	je	maar..”	
		Vergelijken: 

● ‘	Maar	dat	is	nog	niets!	Moet	je	horen	wat	er	met	mij	is	gebeurd.....	”	
● ‘Zie	je	niet	dat	het	nu	veel	beter	gaat	dan	toen	met.....	?	

Bron:  www.taaldiewerkt.nu  
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Meer	info:		https://www.cnvc.org/		en		https://nl.wikihow.com/Oefenen-in-geweldloze-communicatie	

⥀   E�����	�������	(SDG	3)	

Dit	gedeelte	is	gebaseerd	op	het	artikel	van	Enomoto	in	het	boek	Beyond	You	and	Me.	
	
Coaching	is	een	verzameling	communicatievaardigheden	en	-processen	die	zijn	ontworpen	om	mensen	
met	wie	we	communiceren	te	bekrachtigen.	Iemand	die	wordt	gecoacht	heet	een	coachee.	Er	zijn	vijf	
sleutelcomponenten	die	cruciaal	zijn	om	op	een	effectieve	manier	te	coachen:	
	
• Nieuwsgierigheid • Luisteren • Actie / leren• Intuition • Zelfmanagement 

● Nieuwsgierigheid 	is	je	belangrijkste	bron	om	vragen	te	kunnen	stellen	aan	de	ander.	De	meer	
diepgaande	vragen	nemen	de	vorm	aan	van	'open	vragen'	-	het	soort	vragen	dat	niet	met	ja	of	nee	
te	beantwoorden	is.	Wanneer	je	een	open	vraag	stelt,	weet	je	nooit	wat	het	antwoord	zou	kunnen	
zijn.	De	nieuwsgierigheid	van	de	coach	stelt	de	coachee	in	staat	om	hun	innerlijke	wereld	te	
verkennen,	wat	op	zijn	beurt	leidt	tot	zelfontdekking.	

● Luisteren  kan	op	drie	verschillende	niveaus.	Niveau	1	is	wanneer	je	aandacht	op	jezelf	gericht	is	-	
het	is	het	Intern	Luisteren	van	je	eigen	gedachten	en	gevoelens.	Niveau	2	is	wanneer	de	aandacht	
is	gericht	op	de	coachee	als	een	laserstraal.	Het	is	gericht	luisteren	naar	de	verbale	en	non-verbale	
communicatie	van	de	coachee.	Niveau	3	is	wanneer	je	je	aandacht	op	al	het	andere	richt	-	het	is	
een	mondiaal	luisteren	naar	de	omgeving	waarin	de	coaching	plaatsvindt.	

● Intuïtie  is	een	krachtig	hulpmiddel	om	een			coachingssessie	vooruit	te	brengen	zolang	er	niet	aan	
gehecht	wordt.	Wanneer	we	gehecht	raken	aan	onze	intuıẗie,	wordt	het	een	mening.	Als	je	je	
intuıẗie	uitdrukt	zonder	enige	gehechtheid,	dan	heeft	je	cliënt	meer	vrijheid	om	te	kiezen	hoe	hij	
die	intuıẗie	kan	gebruiken	-	dus	dat	betekent	dat	je	voorbereid	moet	zijn	op	een	'nee'.	

● Zelfmanagement .	Een	van	de	uitdagingen	waarmee	je	als	coach	te	maken	krijgt,	is	hoe	je	
'onzichtbaar'	kunt	zijn	tijdens	de	coachsessie.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	je	coachee	echt	op	zichzelf	
focust	en	zo	de	antwoorden	in	zichzelf	kan	vinden,	moet	je	als	coach	uit	de	weg	gaan.	Dit	betekent	
dat	je	je	ervan	moet	onthouden	om	je	eigen	agenda	in	te	brengen.	

● Actie / leren 	bestaat	uit	twee	delen:	'bedenken	van	de	te	nemen		acties'	en	'verdieping	van	het	
leren'.	De	focus	van	persoonlijke	empowerment	in	het	coachproces	wordt	bereikt	door	middel	van	
zelfontdekking	en	beslissende	acties.	

L���������	

De jongeren 

● Raken		vertrouwd	met	de	belangrijkste	elementen	van	integraal	leiderschap.		
● Begrijpen	de	problemen	die	onderdrukking	en	voorrecht	veroorzaken.	
● De�iniëren	iemands	eigen	sociale	identiteit	en	rang.	
● Leren	en	oefenen	vaardigheden	van	geweldloze	communicatie.	
● Helpen	zichzelf	en	anderen	hun	leiderschaps-	en	coachingsvaardigheden	te	ontwikkelen.	

A�����������	

● ⥀  Ontdek	je	kracht	
● ⥀  Zonder	geweld	
● ⥀  Voorrecht	
● ⥀  Innerlijke	motivatie	
● ⥀  De	drempel	over	
● ⥀  Elkaar	coachen	
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4.3.1		⥀  ������	��	������	

Introductie:	
Kracht/	macht	(power)	is	een	concept	dat	vaak	wordt	gebruikt	om	jonge	mensen	te	inspireren	om	
'empowered	te	zijn'	of	'in	hun	kracht	te	staan'.	Vaak	wordt	aangenomen	dat	hoe	meer	kracht	of	macht	we	
hebben,	des	te	meer	succes	we	zullen	hebben	als	een	leider.	

Dit	begrip	van	macht	kan	tot	verwarring	leiden	wanneer	volwassenen	stappen	zetten	om	macht	met	
jongeren	te	delen	of	ze	bevoegdheden	te	geven.	Bij	het	ondersteunen	van	jeugdleiderschap	is	het	
essentieel	om	positieve	partnerschappen	tussen	jongeren	en	volwassenen	te	creëren	om	
leiderschapsvaardigheid	op	te	bouwen	via	mentorschap	en	gedeelde	macht,	impliciete	gelijkheid	van	
verantwoordelijkheid,	toerekenbaarheid	en	controle.	

Het	krijgen	van	macht	vindt	plaats	via	de	�ilters	van	ras,	klasse,	geslacht,	seksuele	geaardheid	en	
vaardigheid.	Deze	factoren	beın̈vloeden	vaak	welke	jongeren	al	succesvol	zijn	binnen	het		systeem,	en	het	
zijn	deze	jongeren	die	van	oudsher	worden	gezocht	als	leiders,	waardoor	het	merendeel	van	de	jongeren	
geen	toegang	heeft	tot	leidende	rollen.	

Doel: 	
Het	aanboren	van	onze	innerlijke	kracht	en	sterke	punten	door	momenten	te	vinden	waarop	zij	een	
verschil	teweeg	hebben	gebracht	door	hun	kracht	in	te	zetten.	

Leerresultaten:	
Deelnemers	leren	de	technieken	van	Waarderend	Onderzoek	toe	te	passen	om	hun	innerlijke	kracht,	
sterke	punten	en	mogelijkheden	om	verandering	tot	stand	te	brengen	en	leiders	te	zijn.	

Benodigde materialen:		
Geen	

Stappen: 

1. Maak	teams	van	drie	personen	en	laat	ze	15	tot	20	minuten	gezamenlijk	werken,	waarbij	1	
persoon	vertelt	en	de	vragen	beantwoord,	1	persoon	de	vragen	stelt	en	antwoorden	noteert	en	1	
persoon	observeert	en	spiegelt	

2. Het	spiegelen	gebeurt	aan	het	eind	van	het	verhaal.	Tijdens	het	spiegelen	biedt	je	als	teamlid	jouw	
perspectief	op	wat	je	hebt	bemerkt	tijdens	het	verhaal	van	de	ander.	Focus	je	tijdens	het	spiegelen	
vooral	op	wat	je	echt	gezien	of	gevoeld	hebt,	vul	niet	in,	raad	geen	achterliggende	gevoelens	of	
gedachten.	Het	is	jouw	geschenk	aan	het	vertellende	teamlid	zodat	deze	kan	leren	hoe	hij/zij	op	
anderen	overkomt,	wat	ze	onbewust	of	bewust	uitstralen.	Om	te	groeien	in	zel�bewustzijn,	is	deze	
vorm	van	sociale	feedback	onmisbaar.	Het	is	aan	de	verteller	of	hij/zij	wat	kan	met	de	inzichten	
van	de	spiegel	en	of	hij/zij	deze	tot	zich	neemt	of	verwerpt.	Zelfs	de	beste	spiegel	is	slechts	een	
wegwijzer	op	ons	pad,	hij	loopt	niet	het	pad	voor	ons,	het	pad	zullen	we	toch	zelf	moeten	volgen.	

3. De	interviewer	stelt	de	volgende	vragen	en	noteert	de	antwoorden:	
● Kies	een	moment	waarop	je	voelde	dat	je	een	positief	verschil	maakte	in	een	groep	

waarvan	je	deel	van	uitmaakte.	Elke	actie,	groot	of	klein,	die	een	positief	effect	had	op	de	
groep.	

● Wie	waren	er	bij	betrokken?	
● Wat	voor	rol	speelde	je?	
● Wat	was	de	rol	van	de	anderen?	
● Waarom	was	het	belangrijk?	
● Hoe	reageerden	de	anderen	erop?	
● Hoe	voelde	je	je	destijds?	
● Hoe	voel	je	je	er	nu	over?	

4. Na	het	verhaal	geeft	de	spiegel	weer	wat	hij	ervaren	heeft	tijdens	het	gesprek.	
5. Als	er	nog	tijd	is	kunnen	de	rollen	gewisseld	worden	voor	het	volgende	interview.	
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Evaluatie: 

Leidt	de	evaluatie	door	de	volgende	vragen	te	stellen:		

● Gebaseerd	op	deze	activiteit,	heb	je	het	gevoel	dat	je	toegang	hebt	tot	macht/kracht?		
● Is	macht/kracht	iets	waarvoor	je	anderen	nodig	hebt	om	je	te	geven?	Waarom?		
● Wanneer	zijn	activiteiten	en	situaties	veilig	voor	ons	om	onze	macht/kracht	uit	te	oefenen?	

Waarom?		
● Wie	heeft	de	macht?		
● Wat	heeft	deze	activiteit	met	leiderschap	te	maken?	

4.3.2		⥀  Z�����	������	

Introductie: 
Geweldloze	Communicatie	is	een	manier	om	geweld	in	relaties	te	voorkomen.	Het	doel	van	geweldloze	
communicatie	is	het	opbouwen	van	een	relatie,	die	gebaseerd	is	op	openheid	en	mededogen.	Mededogen	is	
een	levenshouding.	Het	houdt	in	dat	je	je	kan	inleven	in	de	ander,	respect	hebt	voor	de	ander	en	aandacht	
kan	geven	aan	je	eigen	gevoelens	en	die	van	de	ander.	Ongeacht	de	verschillen	die	er	zijn.	Geweldloze	
communicatie	is	een	opbouwende	manier	van	omgaan	met	verschillen;	vanuit	respect	en	mededogen.	 

Doel: 
Ervaren	hoe	geweldloze	communicatie	in	de	praktijk	werkt.	

Leerresultaten: 
Door	beter	te	leren	communiceren	ontstaan	er	in	het	leven	van	de	jongere	minder	con�licten.	Hierdoor	kan	
deze	zijn	aandacht	meer	richten	op	belangrijkere	zaken	en	meer	de	leiding	over	zijn	eigen	leven	behouden.	

Benodigde materialen:		
Handouts	van		lijsten	uit	het	theoretisch	kader	die	betrekking	hebben	op	geweldloze	communicatie.	

Stappen: 

1. Verdeel	de	deelnemers	in	teams	van	vijf	tot	zes	personen	
2. Alle	teamleden	denken	aan	een	tijd	waarin	een	con�lict	zich	heeft	voorgedaan	in	hun	leven.	Denk	

aan	alle	details	in	deze	situatie.		
3. Om	de	beurt	vertelt	een	teamlid	over	zijn	con�lict	situatie	en	spelen	twee	teamleden	de	situatie	na	

voor	de	andere	teamleden.		
4. De	rest	van	het	team	besteedt	aandacht	aan	het	observeren	van	wat	er	werkelijk	is	gebeurd,	de	

gevoelens	die	zijn	ontstaan	en	behoeften	die	niet	werden	vervuld	in	die	situatie.	Vervolgens	
bedenken	ze	een	manier	om	een			verzoek	tot	verandering	te	formuleren	voor	die	situatie.		

5. Na	een	korte	bespreking	hiervan,	spelen	de	twee	teamleden	die	de	situatie	eerder	hebben	
gespeeld	opnieuw	de	situatie,	maar	nu	met	de	feedback	uit	de	observaties	van	de	andere	
teamleden,	en	het	benoemen	van	de	gevoelens,	behoeften	en	verzoeken	volgens	de	regels	van	het	
geweldloos	communiceren.	

Evaluatie:	
Vraag	de	jongeren	hoe	ze	het	geweldloos	communiceren	ervaren	hebben.	Kunnen	ze	het	volhouden?	Gaan	
ze	het	toepassen	in	hun	dagelijks	leven?	En	zo	niet,	hebben	ze	dan	toch	handvatten	gekregen	voor	het	
voeren	van	een	beter	gesprek?	

4.3.3		⥀  V��������	

Identi�iceer	zoveel	mogelijk	manieren	waarop	je	voelt	dat	je	het	voorrecht	hebt.	Deel	de	resultaten	en	
bespreek	ze	met	anderen	in	de	groep.	Het	is	het	beste	als	deze	oefening	wordt	gedaan	in	groepen	van	drie	
of	vier	personen	om	gelijke	deelname	te	garanderen.	
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4.3.4		⥀  I���������	���������	

Werk	in	viertallen.	Bespreek	met	elkaar	in	tien	minuten	de	volgende	vraag:	Wat	is	voor	mij	het	belangrijkst	
in	het	leven?		Bespreek	vervolgens	in	vijf	minuten	de	volgende	zin	met	elkaar;	Ik	zal	mezelf	eerder	
openstellen	‘when	it	matters	most	to	me’	(wanneer	het	mij	aan	het	hart	gaat).	

4.3.5		⥀  D�	�������	����	

Een	Chinese	uitspraak	is:	To	become	a	leader,	you	must	�irst	become	a	human	being’.	‘To	lead	komt	van	het	
woord	leath	en	betekent	letterlijk:	over	een	drempel	stappen,	het	onbekende	tegemoet.	Dat	is	ook	de	
essentie:	een	stap	vooruit	zetten.	Om	deze	stap	vooruit	te	zetten	heb	je	moed	nodig	en	een	open	hart.	
Bedenk	voor	jezelf:	Over	welke	drempel	zou	jij	in	jezelf	willen	stappen	waar	moed	en	een	open	hart	voor	
nodig	is?	Zoek	een	partner	op	en	deel	in	ieder	vijf	minuten	wat	jouw	drempel	is	en	wat	je	nodig	hebt	om	
die	drempel	over	te	gaan.	

4.3.6		⥀  E�����	�������	

In	paren	van	twee	stelt	één	persoon	een	open	vraag	aan	de	ander,	een	vraag	die	enige	verklaringen	uitlokt.	
De	persoon	die	antwoordt,	neemt	maximaal	drie	minuten	de	tijd	om	een	zo	volledig	mogelijk	antwoord	te	
geven.	De	persoon	die	luistert,	let	op	alle	drie	niveaus	van	luisteren	die	hierboven	zijn	beschreven.	Als	een	
intuıẗie	naar	boven	komt,	noteer	dan.	Maak	aantekeningen	van	de	drie	hierboven	beschreven	eerste	
stappen	(nieuwsgierigheid,	luisteren	en	intuıẗie)	en	wissel	vervolgens	van	rol.	Na	a�loop	komt		de	groep	bij	
elkaar	om	de	uitkomsten	te	debriefen.	Tips	en	tricks	worden	op	een	�lap	samengevat.	Focus	op	open	
vragen,	luisteren	en	intuıẗie.	

B������	

https://www.mt.nl/leiderschap/nieuw-leiderschap/deze-5-oefeningen-maken-je-een-next-level-leader/8
7001	

https://freechild.org/tools/books/	

https://www.youtube.com/watch?v=ZTHbLrfTrGI	

https://www.youtube.com/watch?v=7WIzlGoM74c	

https://www.humanmatters.eu/sites/default/�iles/basisartikel_over_verbindende_communicatie_0.pdf	

https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/peers-leerlingen-betrekken-betrokken-leerlingen/	

K������������	

● Integraal	leiderschap	
● Sociale	rechtvaardigheid	en	systemen	van	onderdrukking	
● Rang,	verschil	en	kracht	
● Communiceren	met	mededogen	
● Elkaar	bekrachtigen	-	Coachen	

R��������	������������	
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4.4	K����	��	�������	�������������		

I����������	

In het dagelijks leven van veel mensen gaan kunst, sociale transformatie en duurzaamheid hand in 
hand. Over de hele wereld werken jonge mensen aan positieve, krachtige sociale veranderingen 
door middel van kunst. Onder andere door dans, film, theater, beeldende kunst, muziek, graffiti en 
nog veel meer. Wanneer je je verdiept hoe kunst als een kracht kan dienen voor verandering, 
ontdek je al snel een lange geschiedenis waar kunst van betekenis is geweest bij sociale 
transformaties in de maatschappij.  

Het	gebruik	van	kunst	als	medium		is	een	van	de	oudste	instrumenten	van	de	mens	voor	sociale	
transformatie.	Deze	zijn	cruciaal	geweest	in	onze	evolutie,	van	grotschilderingen	tot	moderne	hiphop.	De	
digitale	sociale	netwerken	en	de	bijbehorende	technologie	van	vandaag	maken	het	mogelijk	om	berichten	
te	verzenden	met	een	persoonlijke	uitstraling	wat	kan	lijken	op	hoe	ook	met	name	kunstenaars	gebruik	
maken	van	sociaal	activisme	en	hoe	netwerken	van	milieubewegingen	en	campagnes	voor	media-educatie	
werken	aan	sociale	transformatie.		

Het	lijdt	geen	twijfel	dat	kunst	een	krachtig	instrument	is	om	de	gemeenschap	te	engageren	en	te	
stimuleren	en	om	kanalen	van	creativiteit	en	mogelijkheden	te	openen	voor	wat	mensen	zich	kunnen	
voorstellen.	Het	concept	van	het	kunnen	voorstellen	van	iets	vóór	het	creëren	ervan	is	een	prachtige	
manier	om	potentiële	problemen	en	procesproblemen	op	te	lossen.		

Gedachten	en	beelden	over	het	bestaande	wereldbeeld	van	uitsluiting	en	strijd,	uitgedrukt	in	kunstzinnige	
creaties,	kunnen	meehelpen	in	de	bewustwording	naar	een	wereld	die	de	principes	van	(diepe)	
democratie	belichaamt.	Deze	beelden	drukken	het	beeld	uit	van	de	nieuwe	samenleving	die	wordt	
gecreëerd.		

Architectuur,	beeldhouwkunst,	theaterkunsten	waaronder	drama	en	dans,	maar	ook	poëzie	worden	
allemaal	samengebracht	om	het	beeld	van	de	beschaving	te	veranderen.	Architectuur	en	beeldhouwkunst	
zijn	vooral	belangrijk	bij	het	creëren	van	het	nieuwe	beeld	dat	nodig	is	om	de	culturele	en	politieke	
doelstellingen	van	de	nieuwe	cultuur	te	symboliseren.	In	dit	opzicht	is	kunst	een	medium	waardoor	ideeën	
worden	verspreid.	We	kunnen	tevens	op	artistieke	wijze	de	aandacht	vestigen	op	inhumane	
omstandigheden	in	de	samenleving,	zoals	corruptie	en	oorlog	door	gebruik	te	maken	van	de	meest	
geavanceerde	vormen	van	de	kunst	van	onze	tijd.	

W�����	

Om	de	rol	en	kracht	van	kunst	en	creatieve	kunstzinnigheid	in	relatie	met	sociale	transformatie	te	
begrijpen.	

Om	kunst	en	kunstzinnige	creativiteit	in	te	zetten	als	middel	in	projecten	die	werken	aan	sociale	
veranderingen	in	de	maatschappij.	

H��	

● Door	in	de	geschiedenis	voorbeelden	te	bestuderen	die	hebben	bijgedragen	in	sociale	
transformaties.	

● Door	jongeren	te	laten	verdiepen	in	de	verschillende	stadia	van	het	collectieve	creatieve	proces	
binnen	projecten.	

● Door	verandering	als	de	voortdurende	ontdekking	van	nieuwigheid	in	het	leven	te	gaan	zien	en	de	
kracht	daarvan	in	te	zetten	bij	creatieve	processen.	

V����������	������	

● Verdiepen	de	jongeren	zich	in	hun	project	hoe	kunst	kan	bijdragen	in	sociale	transformaties	van	
hun	project?	
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● Hoe	geef	je	kunst	en	creativiteit	in	het	jongerenproject	vorm;	als	een	middel,	als	een	pad	of	als	een	
doel?	

● Zou	het	de	jongeren	helpen	om	de	verschillende	stadia	van	het	creatieve	proces	in	gedachten	te	
houden	terwijl	de	jongeren	samenwerken	binnen	hun	ontwerpteam?	

● Hoe	leg	je	het	design	proces	uit	aan	jongeren?	
● Erkennen	jongeren	alle	leven	binnen	designs	die	ze	ontwerpen?	
● Omarm	je	verandering	als	de	voortdurende	ontdekking	van	nieuwigheid	in	het	leven	tijdens	de	

uitvoering	van	het	jongerenproject?	
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W��	

T����������	�����	

⥀  K����	��	��	�����������	(SDG	16)	

Artistieke	evenementen	kunnen	een	hulpmiddel	zijn	om	collectiviteit	te	activeren	en	de	culturele	identiteit	
van	een	gemeenschap	opnieuw	bevestigen.	Ten	minste	één	ecodorp	(Huehuecoyotl,	in	Mexico)	heeft	kunst	
gebruikt	om	hun	dorp	te	ontwerpen.	Kunst	speelde	voor	ecodorp	Huehuecoyot	ook	een	sleutelrol	als	een	
hulpmiddel	om	contact	te	maken	met	de	bevolking	rondom	het	ecodorp	en	om	politieke	en	sociale	
verklaringen	af			te	leggen	voor	de	rest	van	de	wereld.	De	kracht	van	kunst	om	te	praten	over	plaats,	
emoties,	gebeurtenissen	of	heiligheid	in	ons	leven	is	een	van	de	meest	beschikbare	bronnen	van	expressie.	
Schrijven	in	al	zijn	vormen;	proza,	poëzie,	kritische	es-	verhalen,	�ictie,	drama,	verhaal	...	is	een	essentiële	
functie	van	onze	beschaving.		

⥀  K����	��	�������	��	������	(SDG	16)	

Kunst	en	cultuur	zijn	sleutelelementen	die	mensen	aantrekken	om	in	steden	te	wonen.	Overheidsinstanties	
zijn	op	verschillende	niveaus	toegewijd	aan	kunst	en	cultuur.	Publieke	kunst	en	samenwerking	om	sociale	
en	maatschappelijke	activiteiten	in	dorpen	en	stedelijke	centra	te	promoten,	lijken	een	gevoel	van	
identiteit	te	geven	aan	een	plek	(stad).	Kunstzinnige	expressie	is	een	veilig	en	vruchtbaar	gebied	om	te	
ontdekken	hoe	de	wereld	eruit	zou	zien	als	het	anders	was.	Co-creatie	met	anderen	scherpt	onze	
communicatie-	en	procesvaardigheden	aan,	waardoor	we	ons	beter	kunnen	voorbereiden	op	verschillende	
wereldbeelden	en	culturele	expressie.	

⥀  S����������		

Peter	Schumann	van	The	Bread	and	Puppet	Theatre	werd	wereldberoemd	na	het	gebruik	van	zijn	
poppentheater	in	vredes-	en	mensenrechtendemonstraties	in	New	York	in	de	jaren	'60.	Tegenwoordig	
wordt	straattheater	vaak	gebruikt	in	anti-globalisering	protesten,	mensenrechten	demonstraties,	politieke	
acties	en	in	zowat	elke	gebeurtenis	georganiseerd	rond	sociale	en	milieurechtvaardigheid.	Kunst	inspireert	
de	ziel.	Kunst	gaat	in	de	kern	over	emoties.	Stedelijke	kunst	is	een	sterk	identiteitsinstrument	voor	jeugd	
groepen.	Veel	expressies	van	kunst	gaan	over	rituelen	in	het	dagelijks	leven	en	om	het	leven	met	andere	
ogen	te	bekijken.		

⥀  T������������	��	���������	

Veel	van	wat	valt	onder	de	noemer	"kunst"	is	in	de	vorm	van	een	collectief	geheugen	dat	op	één	plek	is	
geconcentreerd.	Kunst	maakt	innovatie	mogelijk	op	hetzelfde	moment	dat	het	de	wortels	van	de	plek	
symboliseert.	Het	toont	ons	zowel	transformatie	als	symboliek.	

⥀  I�������	��	���	�������	

‘Wanneer kunstenaars hun ego's en hun wens voor de status van beroemdheid en persoonlijke glorie loslaten, 
wordt kunst echt grenzeloos.’ 
Satish	Kumar,	in	Resurgence	Magazine	

Eeuwenlang	werd	kunst	alleen	beoefend	door	mensen	met	een	speciaal	talent,	alleen	gekocht	door	rijke	
mensen,	en	vooral	gezien	in	kerken,	musea	en	kunstgalerijen.	In	de	huidige	tijd	wordt	daar	steeds	ruimer	
over	gedacht.	Zoals		Joseph	Beuys,	een	van	de	oprichters	van	de	(politieke)	Groene	Partij	in	Duitsland,	al	
zei:		"Iedereen is een kunstenaar" .	Beus	heeft	zich	ingezet	om	kunst	opnieuw	te	verbinden	met	ecologie,	
politiek	en	het	dagelijks	leven.	En	op	dezelfde	manier	heeft	de	Sri	Lankaanse	kunsthistoricus	A.	K.	
Coomaraswamy	gezegd:	 "de kunstenaar is geen speciaal soort man, maar elke man is een speciaal soort 
kunstenaar." 
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⥀  K����	���	������	����	��������������	(SDG	3	��	SDG	4)	

Kunst	is	een	kracht	voor	transformatie	en	zelfrealisatie.	Zoals	een	pottenbakker	een	gewone	klomp	klei	
transformeert	in	een	mooi	kunstwerk,	transformeert	die	klei	de	pottenbakker	in	een	kunstenaar	en	een	
vakman	van	zijn	of	haar	gemeenschap.	Deze	transformerende	kracht	van	de	kunsten	geeft	ons	een	gevoel	
van	verbondenheid	en	ontsluit	de	deuren	van	optimisme	en	hoop.	De	eerste	gereedschapmakers	waren	
ongetwijfeld	kunstenaars	en	ambachtslieden.	Hun	creaties	veranderden	de	manier	waarop	we	leven.	

⥀  Z����	���	����	

Op	dit	moment	wordt	vaak	een	somber	scenario	voor	het	milieu	geschetst,	door	zowel	experts	als	
activisten.	In	boeken,	tijdschriften	en	op	het	internet	lees	je	in	veel	artikelen	dat	we	het	omslagpunt	zijn	
gepasseerd	en	het	punt	van	geen	terugkeer	voor	veel	milieu	zaken	hebben	bereikt.	Kunstenaars	zijn	een	
van	de	weinige	mensen	die	de	zaden	van	hoop	kunnen	zaaien	in	dit	sombere	scenario.	Natuurlijk	mag	
niemand	twijfelen	aan	de	ernst	van	de	klimaatcrisis.	Kunstenaars	kunnen	echter	verder	gaan	dan	angst,	
voorbij	doemdenken	en	somberheid.	

		⥀  K����	��	���������	(SDG	8)	

Om	de	uitdaging	van	deze	ecologische,	sociale	en	spirituele	crisis	het	hoofd	te	bieden,	zouden	we	eigenlijk	
allemaal	moeten	willen	veranderen	van	consumenten	naar	kunstenaars!	Zoals	de	Britse	architect,	
textielontwerper	en	kunstenaar	William	Morris	al	lang	geleden	opmerkte:	 "Kunst en ambachten prikkelen 
onze verbeelding, stimuleren onze creativiteit en brengen ons een gevoel van vervulling."  De	klimaatcrisis	en	
de	economische	neergang	bieden	een	kans	om	van	richting	te	veranderen	van	grof	naar	subtiel,	van	
glamoureus	tot	gracieus,	van	hedonisme	tot	genezing,	van	de	verovering	van	de	aarde	tot	het	behoud	van	
de	natuur,	van	hoeveelheden	bezittingen	tot	levenskwaliteit.	Hierdoor	gaan	mensen	in	plaats	van	louter	
consumeren,	steeds	meer	zelf	maken.	In	de	huidige	staat	van	de	wereld	en	onder	invloed	van	een	
niet-duurzaam	consumentisme,	wordt	je	als	mens	verleid	tot	de	toestand	van	passieve	ontvanger	van	in	de	
fabriek	gemaakte	objecten.	Je	als	mens	verbinden	met	een	levenswijze	waarin	je	een	actief	bent	in	het	
maken	van	dingen	die	mooi,	nuttig	en	duurzaam	zijn,	kan	het	persoonlijke	leven	en	het	welzijn	van	de	
aarde	verrijken.		

⥀  K����	��	���������	(SDG	12)	

Om	hun	ecologische	voetafdruk	te	minimaliseren,	gebruiken	veel	muziekfestivals	nu	hernieuwbare	
energie,	zoals	zonne-energie	of	biodiesel,	om	hun	evenement	te	runnen,	of	kopen	ze	gecerti�iceerde	
koolstofcompensaties	van	derden	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	activiteiten	'koolstofneutraal'	zijn.	Deze	
evenementen	trekken	duizenden	mensen	aan	die	op	deze	manier	de	mogelijkheden	van	het	gebruik	van	
hernieuwbare	energie	kunnen	zien	en	daardoor	geın̈spireerd	kunnen	raken.		Afvalvermindering	is	een	
ander	belangrijk	kenmerk	van	organisatoren	van	kunstevenementen	en	muziekfestivals,	die	het	publiek	
aanmoedigen	afval	te	scheiden	tijdens	het	evenement	en	daarmee	ook	het	hergebruik	van	afval	en	het	
verminderen	en	recyclen	van	afval	in	hun	dagelijks	leven	stimuleren.	

⥀  A���������	�����������	����������	�������	���	��	��������	

Het	gebruik	van	artistieke	evenementen	is	algemeen	bekend	in	traditionele	en	inheemse	culturen	in	alle	
delen	van	de	wereld.	Carnaval	straatparades,	Tibetaanse	rituele	kunst,	Indiase	festivals,	Afrikaanse	muziek	
en	dans	...;	ze	maken	allemaal	uitgebreid	gebruik	van	kunst	om	hun	culturele	tradities	te	eren	en	de	
gemeenschap	te	betrekken	bij	massale	evenementen.	

⥀  K����	��	������������	

Kunst	is	niet	alleen	voor	kunstenaars:	het	is	een	manier	om	schoonheid,	gratie	en	feestelijkheid	toe	te	
voegen	aan	alles	wat	we	doen.	Kunst	beoefenen	is	een	middel	voor	mensen	om	gebruik	te	maken	van	een	
universele	bron	van	creativiteit	-	de	bron	van	het	leven	zelf.	Deze	actieve	kunstzinnige	verbinding	met	de	
creatieve	bron	van	het	leven	is	een	krachtige	manier	om	persoonlijke	en	collectieve	groei,	genezing	en	
transformatie	te	bewerkstelligen.	
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⥀  C����������	������������	(SDG	17)	

In	elke	groep	is	het	samen	werken	aan	een	visie	en	een	doel	dat	groter	is	dan	het	individuele	zelf	een	
uitdaging.	Door	collectieve	sessies	kan	op	creatieve	wijze	worden	gewerkt	aan	een	gezamenlijk	ontwerp,	
waardoor	persoonlijke,	zelfopgelegde	beperkingen	kunnen	worden	opgeheven.	Kunst	kan	bijvoorbeeld	
een	nuttige	en	praktische	bijdrage	leveren	aan	de	verwezenlijking	van	een	gemeenschappelijk	ontwerp	
voor	een	ecodorp	of	een	ander	duurzaam	project.	Ter	illustratie:	

● Kunst	is	een	handig	hulpmiddel	om	met	verschillende	leerstijlen	en	culturen	te	communiceren	en	
kan	een	manier	zijn	om	zonder	taal	te	communiceren.	

● Kunst	is	een	manier	om	via	dromen	en	symbolen	in	contact	te	komen	met	het	onderbewustzijn	en	
kan	een	manier	zijn	om	diepe	gevoelens	en	emoties	te	bereiken	en	los	te	laten	die	anders	moeilijk	
te	uiten	zouden	zijn.	

● Een	samenwerkend	kunstproject	kan	een	nuttige	oefening	in	teambuilding	zijn,	maar	ook	een	
uitdaging	en	daarom	een			kans	om	te	oefenen	in	con�lictoplossing	en	leiderschapsvaardigheden.	

⥀  E��	���������	�������	���	��������	���	���	�����	(SDG	3)	

"Sommige mensen drijven mee als een kurk in een rivier, voelen dat ze niets kunnen doen behalve afdrijven, 
van moment tot moment." Dit is een geestesgesteldheid. Iedereen kan, zelfs met iets kleins, constructief zijn. " 
Edward	de	Bono	
	
Er	zijn	mensen	die	denken	dat	externe	omstandigheden	bepalend	zijn	voor	hun	leven.	Deze	mensen	gaan	
er	vanuit	dat	ze	niets	kunnen	doen	tegen	deze	omstandigheden.	Ze	gaan	er	vanuit	dat	zelfs	als	ze	tegen	
deze	omstandigheden	reageren,	de	omstandigheden	het	levenspad	blijven	conditioneren.	Het	ontwikkelen	
van	een	creatieve	houding	betekent	dat	je	het	leven	richt	op	wat	je	wilt	manifesteren,	zonder	externe	
omstandigheden	te	gebruiken	als	een	excuus	om	niet	in	actie	te	komen	of		te	reageren.	Het	betekent	ook	
dat	je	je	macht	herstelt,	individueel	en	collectief,	om	je	toekomst	mede	te	scheppen	en	een	visie	te	
manifesteren	die	echt	is	en	past	bij	jou.	

⥀  H��	���������	������	

*	Dit	gedeelte	is	gebaseerd	op	het	Robert	Fritz-boek	"The	Path	of	Least	Resistance"	
	
Creativiteit	is	een	vaardigheid	die	kan	worden	geleerd	en	ontwikkeld.	Zoals	elke	vaardigheid,	leer	je	door	
te	oefenen	en	hands-on	ervaring,	je	kunt	leren	creëren	door	te	creëren.	Er	zijn	enkele	stappen	die	je	kunt	
volgen.	Deze	stappen	zijn	niet	bedoeld	om	als	een	formule	te	gebruiken,	maar	als	aanwijzingen	om	je	acties	
te	sturen.	

1. Stel het resultaat voor je dat je wilt creëren .	Creatie	begint	aan	het	einde.	Je	moet	een	idee	
hebben	van	wat	je	wil	creëren,	van	wat	je	wil	manifesteren.	Je	hebt	een	visie	nodig	-	individueel	of	
collectief	-	die	je	wil	realiseren.	

2. Weet wat er momenteel bestaat.  Het	is	moeilijk	om	iets	nieuws	en	/	of	origineels	te	creëren	op	
elk	kennisgebied	zonder	dat	je	je	bewust	bent	van	wat	er	op	dat	gebied	wordt	gedaan.	

3. Actie ondernemen .	Een	prachtig	idee	of	visie	hebben	is	niet	genoeg:	je	moet	iets	doen	om	het	
echt	te	maken,	het	te	manifesteren;		daarvoor	doe	je	soms	dingen	die	kritiek	kunnen	uitlokken;	en	
je	neemt	tevens	het	risico	om	soms	ernstige	fouten	te	maken	waardoor	je	opnieuw	moet	beginnen.	

4. Ontwikkel je creativiteit .	Elke	nieuwe	creatie	geeft	je	toegevoegde	ervaring	en	kennis	van	je	
eigen	creatieve	proces.	Je	zult	daarmee	uiteraard		je	vermogen	om	je	iets	voor	te	stellen	wat	je	wilt	
maken	en	je	vermogen	om	ook	die	resultaten	tot	stand	te	brengen,	vergroten.	

5. Leer de ritmes van het creatieve proces .	Er	zijn	drie	fundamentele	stadia	in	elk	creatief	proces:	
ontkieming,	assimilatie	en	voltooiing.	
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⥀  D���	������	��	���	���������	������	

1. Kieming: 	is	het	eerste	moment	waarop	je	een	nieuw	project	in	je	leven	bedenkt.	Het	is	een	
energiek	moment,	waarbij	je	kracht	haalt	uit	de	toekomst	die	je	je	voorstelt.	Het	is	een	krachtige	
tijd	die	je	verstandig	moet	gebruiken	om	de	juiste	stappen	te	zetten	om	vooruit	te	komen.	In	de	
kiemfase	plant	je	de	zaden	van	je	creatie.	Het	belangrijkste	en	moeilijkste	in	deze	fase	is	kiezen.	Je	
moet	speci�iek	zijn	over	wat	je	wilt	doen.	Je	moet	je	visie	een	eerste	vorm	geven,	waaruit	ook	de	
vervolgstappen	ontstaan.	Meer	speci�iek	zijn,	betekent	een	aantal	dingen	kiezen	en	andere	dingen	
weglaten.	Het	kan	een	pijnlijk	proces	zijn,	maar	in	elk	geval	noodzakelijk.	Je	moet	leren	om	goed	te	
kiezen,	om	goede	beslissingen	te	nemen.	Het	is	ook	belangrijk	om	te	kiezen	wat	je	wilt	doen,	in	
plaats	van	te	vermijden	wat	je	niet	wilt	doen.		

2. Assimilatie: 	Het	is	een	cruciale	stap	in	het	creatieve	proces.	Tijdens	deze	fase	zal	je	het	idee	dat	je	
wilt	creëren,	internaliseren	en	simuleren.	Laat	het	in	je	groeien	en	voedt	het	met	alle	beschikbare	
middelen.	In	deze	fase	wordt	het	project	één	met	jou.	Op	deze	manier	groeit	je	creatie	van	
binnenuit	en	begint	zich	te	manifesteren	in	alles	wat	je	doet,	bewust	of	onbewust.	Elk	idee	dat	je	
hebt,	elke	nieuwe	verbinding	die	je	tot	stand	brengt,	werkt	op	je	visie,	maakt	het	tastbaarder,	geeft	
het	leven.	De	assimilatie	fase	van	het	creatieve	proces	volgt	een	organisch	pad,	met	zijn	eigen	
ritmes	en	behoeften.	Soms	zal	het	eruit	zien	alsof	alles	in	orde	is	en	in	harmonie.	Soms	ziet	het	er	
chaotisch	en	moeilijk	te	beheren	uit.	Probeer	niet	in	te	grijpen	om	dit	proces	te	veranderen	of	aan	
te	passen.	Je	zult	waarschijnlijk	niet	slagen	en	het	hele	project	in	gevaar	brengen.	

3. Voltooiing: 	Voltooiing	is	de	tijd	om	je	project	af	te	maken,	om	het	de	de�initieve	vorm	te	geven	
voordat	je	het	aan	de	wereld	presenteert.	Het	is	een	moeilijke	tijd	omdat	je	energie	niet	groot	zal	
zijn	en	waarschijnlijk	zal	worden	beın̈vloed	met	een	nieuwe	visie.	Zet	een	deadline	op	je	projecten	
en	raak	niet	verstrikt	in	kleine	en	oneindige	details.	Een	mooie	manier	om	je	projecten	af			te	
ronden,	is	door	ze	te	vieren.	Vieren	is	een	geweldige	kans	om	met	anderen	je	geluk	te	delen	met	
wat	je	hebt	gedaan.	Daarna	ben	je	klaar	om	opnieuw	te	beginnen.	

⥀  H��	�����	������	��	����	(SDG	17)	

Vieringen	kunnen	functioneren	als	belangrijke	sociale	lijm	in	elke	groep	of	gemeenschap.	Feesten	en	
culturele	vieringen	zijn	activiteiten	die	de	identiteit	van	een	groep	kunnen	bestendigen.	Ze	zijn	een	
groepsuitdrukking	van	kunst	en	creativiteit.	En	het	vieren	van	het	leven	met	muziek	en	dans	heeft	geen	
speciale	gelegenheid	nodig:	het	heeft	alleen	een	podium	nodig!	In	traditionele	culturen	worden	
overgangsriten	gevierd	bij	de	belangrijkste	overgangen	van	het	leven;	geboorte,	volwassenwording,	
huwelijk	en	dood.	Om	zo	bijvoorbeeld	de	verzamelde	groepswijsheid	aan	leden	van	de	groep	of	
gemeenschap	door	te	kunnen	geven.	Voor	sommige	groepen	is	het	belangrijk	om	veranderingen	van	de	
seizoenen,	betekenisvolle	data	en/of	de	cycli	van	de	maan	te	vieren.		Er	zijn	ook	groepen	die	heilige	
plaatsen	zoals	grotten,	watervallen,	bossen	en	rivieren	in	ere	houden,	bijvoorbeeld	door	deze	plekken	
mooi	te	versieren	of	te	gebruiken	voor	mystieke	vieringen.		

⥀  M������������	(SDG	4)	

"	Reclame, marketing en massamedia-campagnes kunnen worden gezien als een enorm 
menselijke orgaan die beelden extruderen die een diepe impact hebben op de menselijke psyche. " 
Jose	Arguelles	2007	
	
De media is een zeer effectief hulpmiddel en dient meerdere functies: 

● Het	maakt	door	culturen	gecreëerde	beelden	van	hoe	mensen	leven	
● Het	zendt	sociale	praktijken	uit	
● Het	modelleert	geselecteerde	gedragingen	
● Het	treedt	op	als	een	vehikel	van	consumentisme	en	marketing		
● Het	doet	dienst	als	bron	van	nieuws	en	informatie	
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De	functies	van	media	kunnen	worden	gebruikt	om	een	cultureel	patroon	van	individueel	consumentisme	
te	verspreiden,	en	ook	worden	gebruikt	om	een	patroon	te	verspreiden	dat	collectieve	duurzaamheid	
bevordert.		

Informatie-	en	mediageletterdheid	stelt	mensen	in	staat	om	media	te	interpreteren	en	daarin	
weloverwogen	oordelen	te	vellen,	maar	ook	om	op	vaardige	wijze	makers	en	producenten	van	informatie-	
en	mediaberichten	te	worden.		

Robin	Andersen	en	Pamela	Miller	van	Fordham	University	wijzen	erop	dat	het	eenvoudiger	is	om	jongeren	
mediageletterdheid	bij	te	brengen	dan	media	te	willen	reguleren.		

⥀  M�����	��	�����	(SDG	4)	

Muziek	is	een	nuttig	leermiddel.	Muziek	en	lied	kunnen	mensen	inspireren	om	duurzamer	te	leven.	Het	
kan	mensen	mobiliseren	om	zich	aan	te	sluiten	bij	politieke	inspanningen,	om	zo	mee	te	helpen	bij	
veranderingen	op	lokaal	en	mondiaal	niveau.	In	de	jaren	zestig	jaren	hebben	we	de	kracht	die	muziek	kan	
hebben	kunnen	waarnemen	in	de	culturele	verschuivingen,	die	uiteindelijk	een	wereldwijde	culturele	
revolutie	hebben	veroorzaakt.	

L���������	

De jongeren 

● Krijgen	waardering	voor	de	belangrijke	rol	die	kunst	speelt	in	het	gemeenschapsleven.	
● Ervaren	dat	ze	zelf	in	staat	zijn	om	artistieke	werken	van	zelfexpressie	te	creëren.	
● Leren	het	creatieve	proces	kennen	van	het	maken	van	kunst;	van	concept	tot	afwerking.	
● Ontdekken	en	ervaren	de	kracht	van	vieringen	en	feestelijkheden	binnen	groepen	en	

gemeenschappen	
● Worden	bewust	van	de	manieren	waarop	media	ons	leven	en	onze	keuzes	beın̈vloeden	

A�����������	

● ⥀   Protest	art	
● ⥀   Labyrint	
● ⥀   Kunstcentrum	
● ⥀   Festival	
● ⥀   Maanviering	
● ⥀   Media	wijsheid	

	
4.4.1			⥀   P������	���	

Introductie: 

Jongeren	zijn	meestal	wel	op	de	hoogte	van	het	misbruik	van	macht	en	vriendjespolitiek	in	de	
samenleving,	maar	voelen	zich	vaak	machteloos	om	er	iets	tegen	te	doen.	Door	kunst	te	gebruiken	als	een	
vorm	van	expressie	kunnen	ze	hun	denken	verkennen,	de	problemen	uitbeelden,	oplossingen	visualiseren	
en	de	ervaring	beleven	alsof	het	al	aan	het	gebeuren	was.	Het	kan	worden	gezien	als	een	generale	repetitie	
voor	het	transformeren	van	de	maatschappij	en	de	gemeenschap.	

Doel: 

Jongeren	en	hun	volwassen	bondgenoten	te	helpen	kunst	te	gebruiken	voor	sociale	verandering.	

Leerresultaten: 

Deelnemers	leren	kunst	te	gebruiken	om	sociale	kwesties	te	onderzoeken	en	oplossingen	aan	te	dragen	in	
een	medium	dat	gemakkelijk	te	begrijpen	is	en	een	grote	impact	heeft	op	toeschouwers.	

	

339	



24-3-2019 V2 MODULES Duurzaamheidskompas - Google Documenten

https://docs.google.com/document/d/1oaIe3DNn_R9yZfeqFtvVNE9gMvHcvZADNWosekUKsMo/edit# 340/352

	

Benodigde materialen:  

Flip-over,	veel	bewegingsruimte,	te	recyclen	materialen.	

Stappen:  

1. Toon	de	volgende	video	van	6	minuten	of	andere	voorbeelden	van	hoe	jongeren	kunst	hebben	
gebruikt	om	zich	uit	te	spreken.		http://www.youtube.com/watch?v=LuBxl364Ft0&noredirect=1	

2. Bespreek	de	rol	van	kunst	in	de	jeugdcultuur	zoals	die	in	de	�ilm	te	zien	is.	In	welke	andere	
settings	wordt	kunst	effectief	gebruikt	door	jongeren?	Geef	voorbeelden.	

3. Splits	de	groep	in	teams	van	6	tot	8	personen	
4. Vraag	elke	groep	om	de	rol	van	macht	en	privileges	in	de	moderne	samenleving	te	bespreken.	

Waar	popt	het	op?	Wat	zijn	de	belangrijkste	zichtbare	componenten?	
5. Laat	ze	net	als	in	de	videokunst	gebruiken	om	hun	mening	te	geven	over	de	actuele	kwesties	van	

macht	en	privileges	die	ze	besproken	hebben	in	de	vorige	stap.	
6. Laat,	bijvoorbeeld	door	middel	van	theater,	een	aantal	van	de	door	hen	voorgestelde	oplossingen	

zien.	

Evaluatie: 

Vraag	de	jongeren	hoe	ze	het	vonden	zich	uit	te	drukken	via	kunst.	Vraag	ze	ook	of	dit	volgens	hen	gaat	
helpen	machtsmisbruik	en	vriendjespolitiek	tegen	te	gaan.	Wat	zou	je	nog	meer	kunnen	doen?	

4.4.2		⥀   L�������	

Zeven-pads	labyrint Elf-pads	labyrint	

	

Introductie:  

Wandelen	door	een	labyrint	opent	een	draaikolk	naar	een	innerlijk	begrip	van	ieders	persoonlijke	pad	en	
hoe	elke	bocht	iets	vertegenwoordigt	in	het	eigen	leven.	Elk	jaar	creëert	de	klas	(of	groep)	zijn	eigen	
labyrint.	Het	creëren	van	een	labyrint	is	een	wetenschap	van	de	geest	met	behulp	van	een	spiraalvormige	
geometrische	vormen	die	het	potentieel	heeft	om	het	perspectief	van	de	individuen	die	eraan	werken	in	
het	proces	te	verschuiven.	

Doel:  
Bouwen	met	het	doel	de	werkelijkheid	te	zien	vanuit	een	spiraalvormig	perspectief	dat	leidt	naar	onze	
innerlijke	en	uiterlijke	werelden.	

Leerresultaten:  
Het	creëren	van	een	labyrint	met	behulp	van	de	wetenschap	van	de	geest	en	voorgeschreven	geometrische	
vormen.	
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Benodigde materialen:  
Voldoende	ruimte	om	het	labyrint	te	bouwen	(diameter	van	10	meter).	Voldoende	grote	stenen	of	wit	
poeder	om	het	hele	labyrint	te	markeren.	

Stappen: 	
Het	bouwen	van	een	labyrint	is	enigszins	intuıẗief,	maar	er	zijn	een	paar	dingen	om	in	gedachten	te	
houden.	

1. Zorg	ervoor	dat	de	paden	tussen	de	cirkels	breed	genoeg	zijn	om	comfortabel	te	kunnen	lopen.	
2. Vergeet	niet	dat	de	cirkels	zichzelf	niet	sluiten.	Het	hierboven	weergegeven	patroon	laat	zien	hoe	

je	de	doorlopende	lijnen	maakt.	
3. Probeer	de	opening		naar	het	oosten	te	krijgen.	
4. Een	klein	object	in	het	midden	plaatsen	is	optioneel.	
5. Zorg	ervoor	dat	het	labyrint	niet	interfereert	met	reeds	aanwezige	paden	van	dieren,	menselijke	

looppaden	en	andere	toepassingen.	
6. Laat	de	deelnemers	na	voltooiing	langzaam	en	meditatief	het	labyrint	bewandelen,	aandacht	

schenkend	aan	hun	innerlijke	reis	in	en	uit	het	labyrint.	

Evaluatie: 
Vraag	de	jongeren	hoe	het	was	om	gezamenlijk	een	dergelijk	intuıẗief	kunstobject	te	bouwen.	En	wat	
hebben	ze	ervaren	toen	ze	het	liepen?	Vraag	of	ze	willen	delen	waar	ze	tijdens	het	lopen	over	dachten?	

4.4.3		⥀   K�����������	

Bespreek	in	een	groep	van	vier	personen	de	voordelen	die	een	kunstcentrum	en/of	poppodium	kan	bieden	
in	een	stad	of	dorp.		

4.4.4			⥀   F�������	

Deel	in	een	groepje	van	vier	personen	verhalen	over	ervaringen	die	iedereen	heeft	gehad	op	
kunstevenementen,	muziekfestivals	en	andere	culturele	evenementen.	Verwerk	deze	ervaringen	als	
inspiratie		in	een	mindmap	waarin	deze	ervaringen	worden	gebruikt	om	een	evenement	te	organiseren	in	
de	eigen	buurt,	als	aanvulling	op	wat	er	al	gedaan	wordt	binnen	deze	buurt	aan	kunst	en	cultuur.	

4.4.5.		⥀  D�	����	�����	���	���	���������	������	

Gebruik	een	artistiek	medium	van	je	keuze	om	de	wereld	waarin	je	leeft	te	representeren.	Gebruik	bewust	
de	drie	fases	van	creativiteit	die	hierboven	zijn	beschreven.	Maak	vervolgens	een	tweede	werkstuk,	en	
verbeeld	in	dit	tweede	werkstuk	de	ideale	wereld	die	je	jezelf	wenst	in	de	toekomst.	Zoek	een	andere	
persoon	in	de	groep	om	de	twee	werkstukken	te	laten	zien	en	te	beschrijven.	Bekijk	elkaars	werkstukken	
en	bespreek	ze	met	elkaar.	Wat	heb	je	geleerd	over	de	drie	fases	van	het	creatieve	proces?	

4.4.6		⥀   M����������	

Ontwerp	in	tweetallen	een	manier	om	de	volgende	volle	maan	te	vieren.	

4.4.7		⥀  M������������	

Vind	en	toon	de	jongeren	groepsfoto's	uit	boeken	of	tijdschriften	waarin	mensen	worden	afgebeeld	in	
dagelijkse	activiteiten.	Vraag	de	jongeren	om	de	aandacht	te	vestigen	op	hoe	vrouwen	(of	andere	groepen)	
zijn	afgebeeld	in	deze	activiteiten	en	om	de	veronderstellingen	die	ten	grondslag	liggen	aan	deze	
a�beeldingen	ter	discussie	te	stellen.	Aanbevolen	gebieden	om	naar	te	kijken,	zijn	onder	meer	het	
onderzoeken	van	de	relatieve	aantallen	vrouwen	die	in	vergelijking	met	mannen	zijn	geportretteerd,	de	
relatieve	plaatsing	van	de	twee	geslachten	in	de	a�beelding	(voorgrond	ofachtergrond),	de	
lichaamshouding,	activiteiten	en	het	gedrag	van	de	twee	geslachten,	of	een	seksuele	verdeling	van	arbeid	
wordt	geım̈pliceerd	en	of	deze	a�beeldingen	in	feite	onze	eigen	culturele	stereotypen	weerspiegelen.	
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B������	

https://www.nootro�it.nl/nl/blogs/blog/wisselende-ceremonieen-5-oude-overgangsrituelen/	

http://www.worldwisdom.com/public/authors/Ananda-K-Coomaraswamy.aspx	

https://www.youtube.com/watch?v=GcJLU7T1O6g	

http://breadandpuppet.org/about-bread-and-puppet	

http://comuntierra.org/site/comunidades.php?id=46&id_idioma=2	

http://www.fmiv.be/wp-content/uploads/2010/06/Checklist-FMiV-duurzame-festival.pdf	

https://www.ecolonie.eu/nl/vakantie/voetafdruk	

http://www.digitaleetalages.nl/thema/energie/duurzame-festivals/hoe-maak-je-als-organisator-je-festiv
al-duurzaam.html	

https://www.artsalonholland.nl/grote-meesters-kunstgeschiedenis/joseph-beuys	

https://www.arttube.nl/videos/artclips-moet-een-kunstenaar-alles-zelf-maken	

https://www.duurzaammbo.nl/kennisbank/concepten/wat-kan-je-zelf-doen	

https://vimeo.com/106109900	

https://www.youtube.com/watch?v=DQBTQRtT7ig	

https://www.robertfritz.com/wp/the-path-of-least-resistance/	

�ile:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/2010%20State%20of%20the%20World.pdf	

Cultural	Creatives	1.0	-	THE	REVOLUTION	is	een	documentaire	gemaakt	door	een	Hongaarse	
ona�hankelijke	�ilmmaker	over	het	onderwerp	'Cultural	Creatives',	mensen	die	zich	wereldwijd	
bezighouden	met	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	leven	en	het	duurzaam	maken	voor	toekomstige	
generaties.		http://www.culturalcreatives.cc		

K������������	

● Kunst	in	de	gemeenschap	
● Iedereen	is	een	artiest	
● Kunst	en	creativiteit	
● Vieren	en	eren	van	leven	
● Mediawijsheid	

R��������	������������	
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4.5	E��������	���������		

I����������	

Wereldwijde economieën trillen, de omgeving vraagt om duurzame veranderingen en veel jonge 
mensen staan klaar om duurzaam aan deze veranderingen te willen werken. Dit is ook het moment 
voor een nieuwe generatie om de handen uit de mouwen te steken en om een   effectiever beleid te 
vragen. En dat vereist innerlijk leiderschap van jongeren. Maar ook om erkenning dat beleid alleen 
geen wondermiddel zal zijn. Het fundamentele werk moet worden gedaan in gemeenschappen. En in 
het opbouwen van organisaties en het duurzame bedrijfsleven die de huidige sociale en ecologische 
uitdagingen kunnen aangaan. Daarvoor is netwerken, samenwerking en partnerschap essentieel! 

W�����	

Om	netwerken	binnen	organisaties	en	het	duurzame	bedrijfsleven	op	te	kunnen	bouwen	die	de	huidige	
sociale	en	ecologische	uitdagingen	kunnen	aangaan.	

H��	

● Door	verbindingen	en	netwerken	te	creëren	in	de	eigen	locatie,	en	tevens	binnen	de	eigen	
bio-regio	als	ook	wereldwijd.	

● Door	samenwerking	te	zoeken	en	partnerschappen	te	creëren.	

V����������	������	

● Hoe	zal	uw	jongerenproject	of	het	project	van	de	jongeren	invloed	hebben	op	regionale	en	
wereldwijde	netwerken?	

● Hoe	zal	uw	jongerenproject	of	het	project	van	de	jongeren	zich	verbinden	met	en	leren	van	lokale,	
regionale	en	wereldwijde	netwerken?	

● Overweegt	u	jongeren	een	ontwerp	te	laten	maken	wat	toegepast	kan	worden	in	de	eigen	bioregio	
en	tevens	ook	ergens	anders	is	uit	te	voeren,	waarmee	het	project	zichzelf	positioneert	binnen	de	
wereldwijde	transitie	naar	een	duurzame	en	regeneratieve	menselijke	aanwezigheid	op	aarde?	

● Hoe	versterkt	uw	jongerenproject	de	veerkracht	en	vitaliteit	van	uw	bioregio?	
● Hebben	de	jongeren	binnen	hun	project		enige	tijd	besteed	in	het	verdiepen	van	de	culturele	

waarden	en	normen	van	de	bioregio	en		hoe	ze	hun	project	zo	kunnen	ontwerpen	dat	past	in	de	
bio-culturele	uniciteit	van	zijn	regio?	

● Heeft	u	een	netwerkkaart	gemaakt	om	duidelijk	te	maken	wat	het	ondersteuningsnetwerk	van	uw	
project	zal	zijn	en	hoe	het	kan	worden	gekoppeld	aan	lokale,	regionale	en	wereldwijde	
samenwerking?	

● Is	er	een	lokaal	transitie	(gemeente)	initiatief	op	het	gebied	van	uw	jongerenproject	en	kan	uw	
jongerenproject	dit	ondersteunen	of	deel	uitmaken	van	het	creëren	van	een	dergelijk	initiatief?	

W��	

T����������	�����	

⥀  E���������	������	����	������������	(SDG	4)	

Gaia	Education	vindt	drie	educatieve	doelen	rond	het	leren	over	duurzaamheid	belangrijk:	

1. Het	leren	van	nuttige	kennis	
2. Gezonde	gewoonten	ontwikkelen	
3. Kritische	vaardigheden	ontwikkelen	

Daarom	is	een	EDE-cursus,	een	face	to	face	training	van	GAIA	Education	over	duurzaam	ontwerpen	van	
een	ecodorp,	meer	gericht	op	"welke	inhoud	en	vaardigheden	willen	we	dat	onze	studenten	leren?"	Dan	op	
"wat	moeten	we	afdekken?	"	In	het	regulier	onderwijs	is	het	vaak	net	andersom.	Daarin	wordt	eerst	
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gedacht	aan	het	PTA,	de	exameneisen	en	de	kerndoelen	halen.	De	vraag	is	hoe	een	brug	kan	worden	
geslagen	tussen	deze	twee	werelden.	Is	het	mogelijk,	in	het	kader	van	duurzaam	onderwijs,	de	focus	te	
verleggen	van	wat	afgedekt	zou	moeten	worden	naar	wat	wezenlijk	belangrijk	is	voor	jongeren	in	het	leren	
over	duurzaamheid?	

⥀  L�����	�����������	(SDG	17)	

De	stad	is	een	uitstekende	plek	om	bio-regionaal	te	netwerken.	Via	bio-regionale	bijeenkomsten	kunnen	
mensen	een	actieplan	ontwikkelen	voor	alternatieve	ecologische	ontwerp	scenario's	voor	elke	essentiële	
menselijke	functie.	Het	is	belangrijk	om	het	actieplan	te	vertalen	naar	de	plaatselijke	volkstaal.	Door	
demonstraties,	beurzen	en	tentoonstellingen	kan	er	genetwerkt	en	samengewerkt	worden	en	kunnen	
duurzame	doelen	voor	de	bioregio	worden	verspreid	en	versterkt.	

⥀  K�����	�����	���	������	��������	(SDG	17)	

Kleine	lokale	acties	en	organisaties	kunnen	een	enorme	impact	maken.	Bill	McKibben	begon	met	zeven	
studenten	te	schrijven	over	de	opwarming	van	de	aarde	en	bereikte	vervolgens	de	hele	planeet!	In	2007	
startte	McKibben	350.org	op,	een	internationale	organisatie	die	zich	bezighoudt	met	het	bestrijden	van	de	
opwarming	van	de	Aarde	door	menselijke	activiteiten,	en	die	bewustzijn	wil	creëren	over	die	
problematiek.	In	2009	organiseerde	350.org		5200 gelijktijdige demonstraties in 181 landen !	

Paul	Hawken	schreef	over	het	immunisatiesysteem	van	de	planeet	dat	werd	gecreëerd	door	de		miljoenen 
organisaties wereldwijd die zich toelegden op een bepaald aspect van duurzaamheid 	en	vertaalde	
dat	naar	de	website	wiserEarth.org.	WiserEarth	is	een	door	gebruikers	gegenereerde	online	
community-ruimte	voor	de	sociale	en	milieubeweging,	waarmee	het	werk	van	non-pro�itorganisaties	over	
de	hele	wereld	wordt	gevolgd.	Paul	Hawken	liet	hiermee	zien	dat	er	een	beweging	gaande	is	in	de	wereld;	
een	beweging	waarin	miljoenen	mensen	werken	aan	een	betere	wereld;	ieder	op	z’n	eigen	wijze.	

En	nog	een	ander	voorbeeld	is	de	manier	waarop	Earth	Day	begon	in	de	regio	van	San	Francisco	Bay	en	
hoe	dit	is	uitgegroeid	tot	een	internationale	beweging	van	lokale	en	regionale	netwerken.	Op	22	april	1970	
gingen	miljoenen	mensen	de	straat	op	in	San	Francisco	Bay	om	te	protesteren	tegen	de	negatieve	gevolgen	
van	150	jaar	industriële	ontwikkeling.	Earth	Day	is	nu	een	wereldwijd	evenement,	waar	 jaarlijks meer 
dan 		1 miljard mensen in 192 landen aan deelnemen ,	en	wat	nu	wellicht	de	grootste	actie	is	geworden	
door	burgers	over	de	hele	wereld.	

"	De agenda voor lokalisatie bevat eigenlijk honderden actiepunten voor activisten, bedrijven en 
beleidsmakers, van wie velen het nooit over veel eens zijn. Localisatie creëert onwaarschijnlijke nieuwe 
allianties tussen groene bedrijven en anti-business greens en tussen liberale conservatieven en progressieven 
tegen de globalisering. 

En dit is misschien wel het meest overtuigende kenmerk van lokalisatie en de meest duurzame bijdrage ervan 
- een cultuur van duurzaamheid geworteld in diepe democratie. " 

Michael	Schuman	in	State	of	the	World	2010	

⥀  E���������	���������	������	(SDG	17)	

	*	D	it	gedeelte	is	volledig	gebaseerd	op	het	document	Slimme	community's	bouwen	via	netwerkweven,	door	Valdis	Krebs	en	June	
Holley.		http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf	.		

	

"Transformatie die leidt tot gezonde gemeenschappen is het resultaat van veel samenwerkingen tussen 
netwerkleden. Wetenschappers beschrijven dit fenomeen - waarbij lokale interacties tot mondiale patronen 
leiden - als opkomst. We kunnen de opkomst begeleiden door verbindingen te begrijpen en te katalyseren " 
Valdis	Krebs	
	
Gemeenschappen	zijn	gebouwd	op	verbindingen.	Betere	verbindingen	bieden	meestal	betere	kansen;	
maar	wat	zijn	betere	verbindingen?	En	hoe	leiden	ze	tot	effectievere	en	productievere	gemeenschappen?	
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Hoe	bouwen	we	geconnecteerde	gemeenschappen	op	die	kansen	scheppen	en	benutten	in	hun	bioregio?	
Hoe	komt	succes	voort	uit	de	complexe	interacties	binnen	gemeenschappen?	
Om	een			duurzame	gemeenschap	op	te	bouwen,	moeten	we	onze	connectiviteit	verbeteren	-	in-	en	extern-.	
We	moeten	ook	netwerkverbanden	leggen	om	economische	kansen	te	bevorderen	en	sociale	cohesie	te	
versterken.	Het	kennen	van	het	netwerk	en	het	weven	van	het	netwerk	aan	elkaar.	zijn	twee	
sleutelelementen	voor	het	opbouwen	van	connectiviteit.	

⥀  H��	�������	������	(SDG	17)	

De	eerste	stap	in	het	bewust	ontwerpen	van	netwerken	is	het	weten	van	het	complexe		systeem	waarin	we	
zijn	ingebed;	we	moeten	gelijkgestemde	mensen	en	organisaties	identi�iceren,	evenals	diegenen	die	tegen	
onze	projecten	kunnen	zijn.		

Diversiteit	is	cruciaal	voor	elk	ecosysteem.	Het	kan	zeer	verrijkend	zijn	om		uit	te	wisselen	en	elkaar	te	
ontmoeten	'aan	de	randen'	van	een	bepaald	project.	Er	zijn	verschillende	gezichtspunten,	zelfs	
tegenstanders,	nodig	om	de	rand	te	scherpen,	boodschappen	en	strategieën	te	herzien	en	ons	wereldbeeld	
uit	te	breiden.	

⥀  V���	����������	������	����	���	���	���	������������	(SDG	17)	

Praktisch	gezien	zijn	vijf	vragen	handig	om	te	beantwoorden.	bij	het	ontwerpen	van	ons	web	van	
verbindingen:	

● Wie	zijn	de	natuurlijke	bondgenoten	van	het	project,	aanhangers	en	evenzeer	potentiële	
tegenstanders?	

● Wat	zijn	hun	interesses	en	doelen?	
● Met	wie	kunnen	we	direct	werken?	Wie	is	binnen	ons	bereik?	
● Wie	hopen	we	te	beın̈vloeden	via	het	project?	
● Hoe	kunnen	we	ze	in	het	proces	opnemen?	

⥀  N������	���	������������	��	�����	�������	(SDG	17)	

Een	eenvoudige	manier	om	bio-regionale	informatie	te	organiseren	voor	je	organisatie	is	via	een	
netwerkkaart.	Een	netwerkkaart	is	een	uitstekende	tool	voor	het	visueel	volgen	van	verbindingen	en	het	
ontwerpen	van	strategieën	om	nieuwe	verbindingen	te	creëren.	Een	netwerkkaart	toont	de	knooppunten	
en	koppelingen	in	het	netwerk.	Knopen	kunnen	mensen,	groepen	of	organisaties	zijn.	Koppelingen	kunnen	
relaties,	stromen	of	transacties	tonen.	Enkele	criteria	die	nuttig	kunnen	zijn	bij	het	in	kaart	brengen	van	
contacten	en	hun	mogelijke	bijdrage	aan	het	project	zijn:	

● Expertise :	wie	zijn	de	experts	zowel	procesmatig,	planmatig	als	in	de	praktijk?	
● Leiderschap :	wie	speelt	er	een	leidende	rol?	
● Innovatie :	wie	zijn	de	innovators?	Worden	ideeën	gedeeld?	
● Toegang tot financiering :	wat	zijn	onze	connecties	met	�inanciering	instanties?	
● Contacten :	met	autoriteiten	of	andere	groepen	
● Interesse: 	wie	toont	een	sterke	interesse	in	ons	project?	
● Bereidheid om direct deel te nemen 

⥀  H��	����	���	��������,	���������	�������	�����?	(SDG	17)	

Vijf	algemene	patronen	worden	waargenomen	in	alle	effectieve	netwerken:	

● Vogels	van	een	zwerm	komen	samen	(gelijkgestemde	zoeken	elkaar	op):	knooppunten	zijn	aan	
elkaar	gekoppeld	vanwege	gemeenschappelijke	attributen,	doelen	of	bestuur.	

● Tegelijkertijd	is	diversiteit	belangrijk.	Hoewel	clusters	zich	vormen	rond	gemeenschappelijke	
attributen	en	doelen,	onderhouden	levendige	netwerken	verbindingen	met	verschillende	
knooppunten	en	clusters.	Een	verscheidenheid	aan	verbindingen	is	vereist	om	de	innovatie	in	het	
netwerk	te	maximaliseren.	
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● Robuuste	netwerken	hebben	verschillende	paden	tussen	twee	willekeurige	knooppunten.	Als	
verschillende	knooppunten	of	koppelingen	worden	beschadigd	of	verwijderd,	bestaan			er	andere	
paden	voor	een	ononderbroken	informatiestroom	tussen	de	resterende	knooppunten.	

● Sommige	knooppunten	zijn	prominenter	dan	andere.	Het	zijn	ofwel	hubs	-	knooppunten	met	veel	
directe	verbindingen	die	snel	informatie	verspreiden;	makelaars	-	knooppunten	die	anderszins	
niet-verbonden	delen	van	het	netwerk	verbinden;	of	boundary	spanners	-knooppunten	die	twee	
of	meer	clusters	verbinden,	die	fungeren	als	bruggen	tussen	groepen.	Al	deze	zijn	van	cruciaal	
belang	voor	de	gezondheid	van	het	netwerk.	

● De	gemiddelde	padlengte	in	het	netwerk	is	meestal	kort.	Er	zijn	maar	heel	weinig	lange	paden	in	
het	netwerk	die	leiden	tot	vertraging	en	vervorming	van	de	informatiestroom	en	
kennisuitwisseling.	

Bron:		http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf	

⥀   E��	�������	��������	(�����)	(SDG	17)	

Een	levendig	gemeenschapsnetwerk	is	over	het	algemeen	opgebouwd	in	4	fasen.	Elke	fase	bouwt	een	meer	
adaptieve	en	veerkrachtige	netwerkstructuur	op	dan	de	vorige	fase.	Netwerkmapping	kan	worden	
gebruikt	om	de	voortgang	te	volgen	via	deze	vier	fasen:	
	
Fase	1.	Hoogstwaarschijnlijk	starten	we	ons	groeps-	of	gemeenschapsgerichte	project	in	een	lokale	
omgeving	waar	kleine	opkomende	clusters	al	georganiseerd	zijn	rond	gemeenschappelijke	interesses	of	
doelen.	Meestal	zijn	deze	clusters	geıs̈oleerd	van	elkaar.	Zonder	actieve	leiders	die	de	
verantwoordelijkheid	nemen	voor	het	opbouwen	van	een	netwerk,	komen	spontane	verbindingen	tussen	
groepen	heel	langzaam	of	helemaal	niet	naar	voren.	We	noemen	deze	actieve	leider	een	netwerkwever.	

Fase	2.	Netwerkwevers	beginnen	met	een	hub-	en	een	spaaknetwerk,	waarbij	de	wever	de	hub	is.	De	wever	
heeft	de	visie,	de	energie	en	de	sociale	vaardigheden	om	verbinding	te	maken	met	verschillende	
individuen	en	groepen	en	om	informatie	naar	en	van	hen	te	laten	stromen.	De	wevers	hebben	meestal	
externe	banden	buiten	de	gemeenschap	om	informatie	en	ideeën	in	te	brengen.	Een	organisatie	met	een	
visie	en	contacten	met	externe	ideeën	en	middelen	kan	deze	rol	ook	spelen.	

Fase	3.	In	gezonde	netwerken	blijven	de	spaken	van	de	hub	niet	lang	van	elkaar	gescheiden.	De	wever	
begint	die	individuen	en	clusters	te	verbinden	die	kunnen	samenwerken	of	elkaar	op	de	een	of	andere	
manier	kunnen	helpen.	Tegelijkertijd	begint	de	wever	ook	anderen	aan	te	moedigen	om	het	netwerk	te	
gaan	weven,	wat	leidt	tot	een	multi-hub	netwerk.	

Fase	4.	Het	einddoel	voor	levendige,	duurzame	gemeenschapsnetwerken	is	het	kernmodel.	Deze	topologie	
komt	naar	voren	na	vele	jaren	van	netwerkweven	door	meerdere	hubs.	Het	is	een	stabiele	structuur	die	
kan	worden	gekoppeld	aan	andere	goed	ontwikkelde	netwerken	in	andere	regio's.	De	kern	van	het	
netwerk	in	dit	model	bevat	de	belangrijkste	leden	van	de	gemeenschap,	waaronder	velen	die	
netwerkwevers	zijn,	en	hebben	onderling	sterke	banden	ontwikkeld.	

Bron:		http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf	

⥀  B�����������	��	����������	������	(SDG	17)	

"Een groeiend aantal mensen erkent dat we, om zeker te zijn van de schone lucht, het water en voedsel dat we 
nodig hebben om op een gezonde manier te overleven, we bewakers moeten worden van de plaatsen waar we 
wonen. Mensen voelen het verlies door onze buren en natuurlijke omgeving niet te kennen en ontdekken dat 
de beste manier om voor onszelf te zorgen en onze buren te leren kennen, is om onze regio te beschermen en 
te herstellen." 
Eerste	Continentale	Bioregionale	Congres	
	
De	groep	of		gemeenschap	opbouwen	is	een	van	de	meest	cruciale	taken	die	elke	groep	en	elke	lokale	
gemeenschap	moet	ondernemen	om	het	collectieve	wezen	dat	het	bezielt,	in	staat	te	stellen	zich	met	al	zijn	
kracht	uit	te	drukken.	De	vraag	is	nu:	waar	eindigt	het	opbouwproces?	Eindigt	het	bij	de	eigen	groep?	En	
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gaat	de	groep	de	confrontatie	aan	met	andere	groepen	om	te	wedijveren	met	andere	groepen	om	
middelen,	kennis	of	een	nog	dominantere	positie	in	de	markt,	in	de	maatschappij	en	in	de	wereld?	Of	
breidt	de	groep	de	gemeenschappelijke	visie	uit		tot	buiten	de	eigen	groep?	En	gaat	het	samenwe	

⥀  T���	�����������	���������	���	������������	(SDG	4,		SDG	12	��	SDG	15)	

Elk	groepsproject	dat	echt	duurzaam	wil	zijn	en	ernaar	streeft	om	met	zijn	visie	het	Web	of	Life	(het	
levensweb	waarin	we	allen	met	elkaar	zijn	verbonden)	te	versterken,	moet	de	twee	belangrijke	dimensies	
van	duurzaamheid	beschouwen:	

● Een horizontale dimensie 	waarbij	je	levensnetwerken	creëert	met	andere	groepen,	andere	
projecten,	andere	gemeenschappen	in	de	lokale,	regionale	en	/	of	mondiale	omgeving,	en	

● Een verticale dimensie  waarin	je	de	vitale	connectie	met	de	geschiedenis	van	de	plek	erkent.	met	
alle	levende	wezens	die	er	vóór	het	project	start(te)	waren,	en	met	alle	levende	wezens	die	er	na	
het	eindigen	van	het	project	zullen	zijn.	

⥀  W��	��	���������������?	(SDG	12	��	SDG	15)	

Het	concept	van	bio-regio’s	werd	begin	jaren	70	door	Peter	Berg	ontwikkeld	als:	"een	apart	gebied	met	
samenhangende	en	onderling	verbonden	plant-	en	dierengemeenschappen	en	natuurlijke	systemen,	vaak	
gede�inieerd	door	een	keerpunt."	Later	werd	ook	de	lokale	menselijke	cultuur	aan	deze	algemene	de�initie	
toegevoegd.	Bioregionalisme	is	een	veelomvattende	"nieuwe"	manier	om	de	plaats	waar	we	wonen	te	
de�iniëren	en	te	begrijpen	en	op	die	plek	duurzaam	en	respectvol	te	leven.		

Bioregionalisme	erkent	dat	we	niet	alleen	in	steden,	dorpen	en	buurlanden	wonen;	we	leven	ook	in	
stroomgebieden,	ecosystemen	en	ecoregio's.	Het	besef	van	die	connecties	met	de	planeet	is	van	vitaal	
belang	voor	onze	eigen	gezondheid	en	de	gezondheid	van	de	planeet.		

Bioregio's	hebben	verschillende	kenmerken,	zoals	klimaat,	bodem,	landvormen,	stroomgebieden	en	
inheemse	planten	en	dieren.	Ze	zijn	ook	locaties	geweest	voor	adaptieve	langdurige	bewoning	door	
autochtone	bevolkingsgroepen	in	het	verleden,	en	hun	huidige	bewoners	kunnen	ze	opnieuw	bewonen.	

Basisinzichten: 

“The	world	is	made	of	places.”	(Gary	Snyder)	
	“You	are	a	part	of	a	part	and	the	whole	is	made	of	parts,	each	of	which	is	whole.	You	start	
with	the	part	you	are	whole	in.”	(Gary	Snyder)	
“Think	little.”	(Wendell	Berry)	

Vertaling:	

"De	wereld	bestaat	uit	plaatsen."	(Gary	Snyder)	

"Je		bent	een	deel	van	een	onderdeel	en	het	geheel	bestaat	uit	onderdelen	die	elk	heel	zijn.	Je	begint	

met	het	deel	waarin	je	heel	bent.	"(Gary	Snyder)	

"Denk	klein."	(Wendell	Berry)	

⥀   E��	������	���	���	����	(SDG	15)	

Het	ontwikkelen	van	een	sterk	gevoel	bij	een	plek	helpt	om	je	in	de	lokale	en	planetaire	verbindingen	te	
verdiepen	op	basis	van	het	landschap,	de	planten	en	dieren	die	er	leven,	de	geschiedenis	van	de	plek	en	de	
mensen	die	je	elke	dag	omringen.	Door	te	onderzoeken	wat	het	betekent	om	te	leven	waar	je	woont,	
koester	je	de	lokale	cultuur,	pas	je	jouw	levensstijl	aan	om	een	duurzaam	levensonderhoud	te	genereren,	
versterk	je	jouw	gemeenschap	en	herstel	je	het	verhaal	van	wie	je	bent.	
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⥀   W����������	���������	(SDG	17)	

Er	is	zeker	een	positieve	kant	aan	het	globaliseringsproces.		

Toen	de	eerste	astronauten	de	maan	bezochten,	rapporteerden	ze	terug	over	de	dramatische	ervaring	van	
het	zien	van	onze	prachtige	blauwe	planeet	als	zo'n	kwetsbaar	huis	in	het	enorme	universum.	Als	inwoners	
van	deze	aarde	ademen	we	dezelfde	lucht,	we	kijken	naar	dezelfde	sterrenhemel	en	als	mensen	delen	we	
dezelfde	basisbehoeften.	Ieder	van	ons	kan	kiezen	om	een			deel	van	de	oplossing	te	worden	in	plaats	van	
een	deel	van	het	probleem;	en	we	kunnen	elkaar	ondersteunen	bij	het	kiezen	van	de	paden	die	we	willen	
gaan	bewandelen	door	er	met	elkaar	over	te	praten.	

Door	te	werken	aan	een	duurzame	toekomst	kunnen	we	enorm	pro�iteren	van	internationale	uitwisseling	
en	ondersteuning.	Door	het	werk	van	vele	humane	netwerken	en	organisaties,	kunnen	we	een	kaart	van	
onze	aarde	voor	ons	geestesoog	tekenen	die	langzaam	maar	zeker	vol	raakt	met	punten:	punten	van	licht	
en	hoop,	met	mensen	die	samenwerken	voor	een	lee�bare	en	vredige	toekomst.	

Paul	Hawken	schreef	in	zijn	boek	Blessed	Unrest	over	de	kracht	van	netwerken	en	het	feit	dat	er	vandaag	
wereldwijd	meer	dan	een	miljoen	NOG's	werken	voor	verandering	en	die	zich	verzetten	tegen	de	
globalisering	van	hulpbronnen	en	onrechtvaardigheden	voor	mens	en	milieu	wereldwijd.	Hij	noemt	de	
beweging	die	opduikt	in	duurzaamheid	een	'immuunsysteem	voor	globalisering'.	Na	het	boek	is	een	
website	gemaakt	om	alle	miljoenen	NOG's	en	individuen	die	geın̈teresseerd	zijn	in	duurzame	lifeways	te	
laten	netwerken	met	elkaar.		

L���������	

De jongeren 

● Verwerven	kennis	en	perspectief	op	lokaal	en	wereldwijd	niveau.	
● Begrijpen	de	lokale	en	globale	bioregionale	beweging.	
● Leren	bioregionale	mappingvaardigheden.	
● Maken	een	start	met	het	opbouwen	van	effectieve	regionale	netwerken.	
● Kunnen	informatie	verzamelen	en	koppelingen	maken	met	wereldwijde	

duurzaamheidsnetwerken.	

A�����������	

● ⥀    Jeugdbelang	
● ⥀  Groepsrol		
● ⥀   Waar	ben	je?	Een	Bioregionale	quiz	
● ⥀  Belangrijk	in	je	leven	
● ⥀   Jouw	bioregio	tekenen	

4.5.1		⥀   	J����������	

Introductie:	
Veel	jongerenorganisaties	en	gemeenschapsgerichte	non-pro�itorganisaties	hebben	de	voordelen	ingezien	
van	het	opnemen	van	jongeren	in	hun	raad	van	bestuur	en	in	jeugdactie	raden.	Het	machismo	en	seksisme	
dat	inherent	is	aan	veel	activistische	projecten,	probeert	echter	de	pogingen	van	veel	jonge	vrouwen	om	de	
leiding	op	zich	te	nemen	binnen	sociale	veranderingen	te	laten	ontsporen.		

De	menselijke	bevolking	neemt	dramatisch	toe,	net	als	de	impact	op	het	mondiale	milieu.	Vervuiling	zit	in	
de	lucht,	het	water,	de	oceaan	en	het	land.	Bossen	worden	gekapt,	woeste	rivieren	worden	afgedamd,	
tropische	bossen	worden	verbrand,	moerassen	worden	betegeld	en	talloze	soorten	dieren	en	planten	
sterven	uit.	Eens	vruchtbare	gronden	worden	braakliggend	terrein,	voedsel	raakt	vervuild	met	pesticiden,	
land	wordt	geëgaliseerd	en	kaal	gekapt	om	olie,	gas,	kolen,	metalen	en	mineralen	te	winnen.		
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We	roepen	jongeren	op	om	zich	in	te	zetten	voor	verandering.	De	vraag	aan	hen	is:	"Wat	doe	jij	om	een	
verschil	te	maken?"	

Doel: 	
De	reden	voor	het	opzetten	van	een	netwerk	van	organisaties	bespreken,	inclusief	een	overzicht	van	de	
risico's	en	voordelen;	de	logica	van	hoe	een	netwerk	functioneert,	en	het	netwerk	zelf,	de	deelnemers	en	
de	resultaten	die	het	oplevert.	In	deze	activiteit	wordt	een	netwerk	van	door	NGO's	geleide	jeugdprojecten	
in	de	lokale	regio	van	de	school	opgezet.	De	focus	van	de	activiteiten	van	dit	netwerk	is	
jongerenparticipatie	in	belangenbehartiging.	Ze	organiseren	debatten	en	workshops	over	jeugd	
gerelateerde	zaken	zoals	hun	plaats	op	de	arbeidsmarkt,	de	solidariteitseconomie,	actie	methodologie	en	
communicatie.	Ze	nemen	deel	aan	lokale	en	nationale	evenementen	om	het	jeugdbeleid,	zoals	nationale	
jeugd	conferenties	en	vergaderingen	georganiseerd	door	netwerkgroepen	te	bespreken.	

Leerresultaten:	
Deelnemers	analyseren	en	leren	een	adequaat	proces	voor	het	opzetten	van	jeugdnetwerken.	

Benodigde materialen:	
Flip	Charts.	(Bronnen:	het	gedeelte	met	bronnen	aan	het	einde	van	dit	document	bevat	een	lijst	met	
speciale	groepen	jeugd-beslissers	binnen		non-pro�itorganisaties)	

Stappen:  

Vraag	de	deelnemers	om	onderzoek	te	doen	naar	jeugdorganisaties	en	een	manier	te	kiezen	om	te	pleiten	
voor	deelname	aan	hun	netwerk.		
	
Als	jongere	zijn	er	vier	manieren	om	rechtstreeks	deel	te	nemen	aan	een	jeugdnetwerk:	

● Doe	mee	met	de	honderden	jongeren	die	aan	vanalles	werken,	van	het	opstellen	van	
beleidsvoorstellen	tot	het	vergroten	van	media-bewustzijn.	
	

● Plan	een			evenement	voor	jongeren	bij	te	wonen	dat	wordt	gehouden	tijdens	of	vlak	voor	een	
aanstaande	conferentie.	
	

● Pak	je	webcam,	je	ID-tags	en	stof	die	vergeten	blog	af.	Het	lijkt	erop	dat	iedereen,	van	
non-pro�itorganisaties	tot	federale	agentschappen,	een	soort	wedkamp	houdt	om	de	gedachten	
van	jongeren	over	de	hele	wereld	te	verzamelen,	van	blog	tot	video	tot	muziekwedstrijden	en	
oproepen	om	je	hoop	en	dromen	voor	de	wereld	te	tweeten.	Volg	de	berichtgeving,	deel	het	beste	
opnieuw	en	verdiep	de	conversatie.	
	

● Neem	contact	op	met	nationale	politici.	Zij	vertegenwoordigen	ons,	en	het	is	belangrijk	om	onze	
stem	te	laten	horen.	Stuur	ze	een	bericht,.	Of,	als	je	liever	de	gemakkelijke	route	neemt,	schrijf,	
onderteken	en	circuleer	berichten	om	naar	lokale	en	nationale	overheidsfunctionarissen	te	sturen.	

Tips en trucs voor het behartigen van jeugdbelangen. 

● 	Baseer	je	pleidooi	op	een	gedeelde	standpunten	zodat	je	meer	impact	maakt	en	een	meer	
coherente	geluid	van	jongeren	laat	horen.	

● Maak	gebruik	van	of�iciële	input	momenten	en	formele	kansen.	
● Ontwikkel	concrete	lobby	thema's	op	basis	van	standpunten	van	jongeren	die	bij	een	overheid	of	

of�iciële	instantie	passen.	
● Zodra	er	een	onderhandelingstekst	is,	gebruik	die	dan	als	basis	voor	amendementen.	
● Breng	de	belangrijkste	spelers	in	kaart	op	uw	speci�ieke	belangenbehartiging	gebied	en	

organiseer	informele	ontmoetingen	met	hen.	
● Leg	contact	met	of�iciële	delegaties.	

Evaluatie: 	
Geef	een	overzicht	van	de	belangrijkste	mijlpalen	en	elementen	van	deze	samenwerking,	onderzoek	welke	
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uitdagingen	aangegaan	zijn,	identi�iceer	factoren	die	hebben	bijgedragen	aan	het	succes	van	het	project,	
deel	hun	kennis	en	denk	na	over	wat	nodig	is	om	de	theorie	en	praktijk	van	jeugddialoog	en	activisme	
verder	te	brengen.		

4.5.2		⥀   G��������	

Introductie: 	
Ieder	persoon	brengt	verschillende	sterke	punten	in	in	het	collectief	als	ze	samenwerken	om	een	
verandering	tot	stand	te	laten	komen.	Om	een	groep	effectief	te	laten	functioneren,	nemen	leden	
verschillende	sleutelrollen	aan	a�hankelijk	van	de	behoeften	van	de	groep	en	hun	individuele	
vaardigheden.	

Doel: 	
Het	inventariseren	van	de	vaardigheden	en	sterktes	die	de	deelnemers	in	de	training	ter	beschikking	staan.	

Leerresultaten: 	
Een	assessment	van	sterke	punten	en	vaardigheden.	Ontdekken	en	bevestigen	wat	een	ieder	heeft	bij	te	
dragen	aan	een	campagne	voor	duurzaamheid.	

Benodigde materialen: 	
Flip-over.	

Stappen: 	
Deze	activiteit	zou	ongeveer	halverwege	de	training	moeten	komen	en	vóór	het	vormen	van	ontwerpteams	
en	groepen.	

1. Kies	als	team	een	goed	doel	dat	het	waard	is	om	voor	te	strijden.	
2. Schrijf	een	korte	tekst	over	de	vaardigheden	en	sterke	punten	die	je	aanbiedt	aan	de	groep.	Geef	

van	elk	punt	enkele	concrete	voorbeelden	en	deel	met	de	anderen	wat	je	hebt	geschreven.	
3. Nadat	ze	allemaal	hun	eigen	vaardigheden	en	sterke	punten	hebben	gedeeld,	krijgt	elke	

deelnemer	twee	minuten	om	feedback	op	hun	sterke	punten	te	mogen	ontvangen	van	hun	
leeftijdsgenoten.	De	ontvangende	persoon	luistert	zonder	commentaar	of	te	spreken,	waarbij	
alleen	de	feedback	wordt	erkend.	Wellicht	bedanken	ze	hun	peer's	voor	de	feedback.	Dit	is	geen	
evaluatieoefening,	maar	een	delen	van	waargenomen	vaardigheden	en	sterke	punten.	Houd	het	
positief.	

a. Sommige	mensen	zijn	de	creatieve	kracht	en	helpen	de	groep	om	alles	wat	mogelijk	is	
voor	ogen	te	krijgen	en	de	focus	te	verleggen	van	wat	is	naar	wat	zou	kunnen	zijn.	

b. Andere	mensen	zijn	bekwaam	in	het	onderzoeken	van	een	onderwerp	en	het	vinden	van	
manieren	om	kennis	op	een	duidelijke,	nauwkeurige	manier	over	te	brengen.	

c. Sommigen	zijn	actiegericht	en	brengen	praktische	strategieën	in	in	de	groep	en	zorgen	
ervoor	dat	deze	voorwaarts	blijft	gaan.	

d. Anderen	zijn	bekwaam	in	menselijke	relaties,	zorgen	ervoor	dat	iedereen	wordt	gehoord	
en	versterken	de	interacties	tussen	leden	van	de	groep.	

Evaluatie:	
De	evaluatie	van	de	activiteit	zou	op	een	vast	vergader	moment	gedurende	de	weken	dat	de	campagne	
voorbereid	en	uitgevoerd	wordt	mogen	plaatsvinden.	Vraag	de	jongeren	of	ze	daadwerkelijk	de	sterke	
punten	die	de	anderen	beschreven	hebben	ervaren.	Vraag	ze	ook	of		ze	hun	eigen	sterke	punten	waar	
kunnen	maken.	Zijn	er	nog	verrassende	vaardigheden	van	teamleden	naar	boven	gekomen	of	ontwikkeld?	
Missen	ze	nog	bepaalde	vaardigheden	die	van	buitenaf	ingebracht	moeten	worden	voor	het	goed	afronden	
van	de	campagne?	

4.5.3		⥀  W���	���	��?	E��	B�����������	����	

Ontwikkeld	door	Leonard	Charles,	Jim	Dodge,	Lynn	Milliman	en	Victoria	Stockley.	Probeer	de	volgende	
vragen	te	beantwoorden.	Per	goed	antwoord	verdien	je	1	punt.		
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1.	Traceer	de	weg	van	het	water	dat	je	drinkt,	van	neerslag	tot	het	moment	dat	je	het	water	opdrinkt.	
2.	Hoeveel	dagen	duurt	het	tot	het	volle	maan	is?	(Je	mag	2	dagen	er	naast	zitten)	
3.	Wat	is	het	type	bodem	waar	je	momenteel	op	staat?	
4.	Wat	was	de	totale	regenval	in	jouw	woonplaats	in	de	maand	juli	afgelopen	jaar?		
5.	Wanneer	was	de	laatste	keer	dat	er	een	bosbrand	in	jouw	woonplaats	was?	
6.	Wat	waren	de	primaire	levensonderhoud	technieken	van	de	cultuur	die	vóór	jou	in	jouw	omgeving	
leefden?	
7.	Noem	5	eetbare	planten	in	de	regio	en	hun	seizoen(en)	waarin	ze		beschikbaarheid	zijn.	
8.	Vanuit	welke	richting	komen	winterstormen	meestal	in	jouw	bio-regio?	
9.	Waar	gaat	je	afval	naartoe?	
10.	Hoe	lang	is	het	groeiseizoen	waar	je	woont?	
11.	Op	welke	dag	van	het	jaar	zijn	de	schaduwen	het	kortst	in	de	bio-regio	waarin	je	leeft?	
12.	Wanneer	zijn	de	herten	bronstig	in	jouw	bio-regio	en	wanneer	worden	de	jongen	geboren?	
13.	Noem	vijf	grassen	in	jouw	omgeving.	Zijn	ze	native?	
14.	Noem	vijf	zoogdieren	en	vijf	trekvogels	die	leven	bij	jouw	in	de	buurt.	
15.	Wat	is	de	geschiedenis	van	het	landgebruik	van	waar	je	woont?	
16.	Welke	primaire	ecologische	gebeurtenis/proces	heeft	de	vorm	van	het	land	beın̈vloed	waar	je	woont?	
(Bonusvraag:	wat	is	het	bewijs?)	
17.	Welke	planten	en	diersoorten	zijn	uitgestorven	in	jouw	omgeving?	Noem	er	minimaal	vijf.	
18.	Wat	zijn	de	belangrijkste	plantenassociaties	in	jouw	bio-regio?	
19.	Richt	vanuit	het	noorden	op	dit	blaadje	(punt).	
20.	Welke	wilde	bloemsoort	is	consequent	een	van	de	eersten	die	in	het	voorjaar	bloeit	in	de	bio-regio	
waar	je	woont?	

Scorelijst: 

❏ 0-3:	 	Je	probeert	je	hoofd	omhoog	te	houden.	
❏ 4-7: 	Het	is	moeilijk	om	op	twee	plaatsen	tegelijk	te	zijn	als	je	helemaal	nergens	bent.	
❏ 8-12: 	Je	hebt	enig	idee	van	de	plek.	
❏ 13-16: 	Je	bent	bewust	van	de	plek.	
❏ 17-19:	 	Je	weet	waar	je	bent.	
❏ 20: 	Je	weet	niet	alleen	waar	je	bent,	je	weet	ook	waar	het	is.	

4.5.4		⥀ 	B���������	��	��	�����	

Werk	in	tweetallen.	Maak	ieder	voor	zich	een	lijst	met	10	dingen	die	belangrijk	zijn	in	jouw	bio-regio	en	in	
jouw	leven.	Deel	de	lijst	met	elkaar.	Komen	er	ook	dingen	overeen?	
Geef	een	korte	uitleg	waarom	het	voor	jou	belangrijk	is	en	op	de	lijst	staat,	Tip:	Gebruik	dingen	die	met	
lokale	wijsheid		te	maken	hebben,	of	momenten	en	activiteiten	in		je	leven	die	als	een	rode	draad	door	je	
leven	gaan.	Denk	ook	aan	essays,	seminars,	liedjes,	mensen	die	in	je	gedachten	opdoemen,	Natuurlijk	heb	
je	het	gevoel	dat	tien	dingen	erg	weinig	zijn	om	te	benoemen!!	

4.	5.	5		⥀ 	J���	��������	�������	

Werk	individueel	of	in	kleine	groepen.	In	elke	willekeurige	volgorde	teken	je	een	kaart	van	je	eigen	
bioregio.	Teken	daarin	de	stroomgebieden	waar	je	van	a�hankelijk	bent.	Geef	de	bioregio	een	naam	
waarmee	je	het	identi�iceert.	Teken	de	waterwegen,	meren,	oceaan	enz.	Teken	eventueel	de	heuvels	en/of	
bergen,	valleien	en	andere	natuurlijke	kenmerken	zoals	rotsachtige	gebieden,	zandgronden,	klei,		bossen	
enz.	Teken	de	inheemse	planten-	en	diersoorten.	(Je	mag	ook	plaatjes	van	internet	gebruiken).	Teken	de	
richting	van	de	beweging	van	de	zon.	En	aangetaste	plekken	door	de	zon,	wind	en	regen.	Teken	de	steden	
en	dorpen	in	de	buurt.	Teken	de	belangrijkste	attracties	en	recreatievoorzieningen.	Teken	een	ander	
onderdeel	van	je	bioregio	dat	je	belangrijk	vindt,	zoals	groene	bedrijven,	scholen,	overheidsgebouwen,	
parken,	enz.	Presenteer	je	kaart	aan	de	groep	en	stel	deze	tentoon	op	de	muur.	
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● Groene kaart :	Ga	naar	de	website	www.greenmap.org	en	maak	een	groene	kaart	van	je	stads-	of	
plattelandsregio.	Identi�iceer	de	netwerkmogelijkheden	erin.	Presenteer	het	en	bespreek	het	met	
de	groep.	

B������	

http://earthed.info/wp-content/uploads/2018/02/SYLLABUS_ENV_618_Goucher_College-2018-v2.pdf	

https://350.org/about/	

http://www.goodofthewhole.com/paul_hawken_blessed_unrest_wiser_earth	

http://www.p-plus.nl/resources/article�iles/HawkenDrawdown.pdf	

https://www.earthday.org/earthday/	

https://earthdaynetherlands.com/over-2/	

https://www.dagvandeaarde.nl/dag-van-de-aarde/	

http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf	

http://www.networkweaving.com/june_�iles/june.html	

https://www.uwosh.edu/facstaff/barnhill/ES-243/pp%20outline%20Bioregionalism.pdf	

http://www.geologievannederland.nl/ondergrond	

K������������	

● Lokale,	Bioregionale	en	wereldwijde	netwerken	
● Wat	is	Bioregionalisme?	
● Een	gevoel	bij	een	plek	
● Effectieve	netwerken	opbouwen	
● 	
● 	
● ko4535p0iugf6y7-y8Wereldwijde	netwerken	
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