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20.00 – 20.15

Erwin Keun

Opening

intro gasten 

Twitter: #ikbenduurzaam (#d66)

https://Kahoot.it: Introductievraag

20.15 – 21.00

Bindert Kloosterman

Presentatie

‘De natuurlijke stap’ van de gemeente: 

een strategische keuze voor duurzaamheid 

Vragen zaal 

21.00 – 21.30 

Geurt van de Kerk

Presentatie: 

Hoe duurzaam is uw gemeente?

Vragen zaal

21.30 – 21.45 https://Kahoot.it: vraag voor de pauze

Pauze

21.45 – 22.15

Henk Gomis

Discussie 

Vier stellingen + inleiding door gastsprekers

22.15 – 22.30

Erwin Keun

Sluiting

https://Kahoot.it: afsluitende vragen 

Bedanken betrokkenen

Bedanken Raf voor initiatief / Procesdiscussie gemeente

https://kahoot.it/
https://kahoot.it/
https://kahoot.it/


Kahoot.it - vragen 



Stelling 1

Duurzaamheid is te belangrijk om aan politici 

over te laten.



Stelling 2

De oude manier waarop we zaken doen is 

voorbij. Gemeenten en andere organisaties 

staan voor toenemende uitdagingen op het 

gebied van duurzaamheid. Dit vraagt om een 

andere manier van kijken en van doen.



Stelling 3

Duurzaamheid is meer dan afval netjes 

scheiden, groene stroom en ’s winters een 

extra dikke trui.



Stelling 4

Na 25 jaar experimenteren, onderzoeken en 

ook falen om tot een duurzamere wereld te 

komen weten we zeker dat samenwerking de 

enige manier vooruit is. We   geloven in 

partnerschap en geloven dat iedereen 

(bestuurder, politicus, ambtenaar, burger, 

medewerker van een bedrijf etc.) daarbinnen 

een onmisbare rol inneemt.



Bedankt voor uw belangstelling!
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Duurzaamheid en de strategische keuze van een gemeente



BINDERT KLOOSTERMAN



Wat kunt u verwachten

• Opwarmer

• Waarom naar een duurzame samenleving

• De gemeente en haar keuzes

• Wat is The Natural Step  

• Het begrip systeem 

• 4 principes van duurzaamheid

• 5 level model

• De ABCD aanpak / backcasting

• Voorbeelden





WAAROM IS  

DUURZAAMHEID 

BELANGRIJK?



Afnemend aanbod

Toenemende vraag



DE GEMEENTE



keuze

• Pilots, ad hoc

• Integraal, systematisch en onderbouwd



Framework for Strategic Sustainable 

Development (FSSD) (wetenschappelijk)



ER WAS EENS…



THE NATURAL STEP



HET TNS-

RAAMWERK VOOR 

DUURZAAMHEID



Pijlers

• Systeem denken

• Vier principes van duurzaamheid

• 5- level model

Methode

• Backcasting



HET SYSTEEM



HET GEHEEL ZIEN

2











BEGRIJP HET SYSTEEM



ONZE INVLOED



STOFFEN UIT DE AARDKORST

.

Fossiele brandstoffen

- kolen;

- aardolie;

- gas.

Metalen

- kwik;

- lood;

- chroom;

- cadmium.

Mineralen

- asbest;

- zout;

- fosfor.



NATUURVREEMDE STOFFEN

.

Producten

- lijmen en verf;

- verzorgingsproducten;

- elektronica;

- speelgoed.

Processen

- maken van papier 

- maken van meubels met MDF/spaanplaat; 

- (formaldehyde);

- maken van textiel.



AFBRAAK NATUUR

.

- bebouwing en bestrating;

- versnippering van natuur.

- ontbossing;

- overbevissing.
- monoculturen;

- niet-inheemse soorten. 



MENSELIJKE BASISBEHOEFTEN

.

In organisaties

- beloning;

- werkdruk;

- arbeidsveiligheid;

- ontwikkeling.

In onze samenleving

- participatie;

- armoede;

- ongelijke behandeling.

Wereldwijd

- oneerlijke handel;

- oorlog en geweld;

- honger;

- toegang tot onderwijs en           

gezondheidszorg;

- arbeidsomstandigheden.



DUURZAAMHEID PLANNEN





… niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de 

natuur kan verwerken;

... niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de 

natuur kan verwerken;

... de natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om  te herstellen;

… geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van 

hun basisbehoeften.

4 PRINCIPES VOOR DUURZAAMHEID

Om duurzaam te worden, zullen we…





SPELREGELS

• Fossiele brandstoffen

• Schadelijke chemicaliën

• Afbraak van natuur

• Slechte arbeidsomstandigheden



5-LEVEL MODEL





ABCD







VRAGEN?



G E Z O N D H E I D

C O 2  &  F I J N S T O F

O V E R L A S T

L U C H T K W A L I T E I T

F O S S I E L E  

B R A N D S T O F F E N



ENERGY 

ROADMAP



DE STIP OP DE HORIZON





Het is 2040 en... 

WIJ HEBBEN EEN CIRCULAIR SYSTEEM

Wij gebruiken alleen materialen en producten als ze met respect voor mens en milieu zijn geproduceerd. De 

materialen die wij gebruiken zijn gezond en komen uit een gesloten kringloop. Als we ze niet meer nodig 

hebben, zorgen we ervoor dat ze voor 100% worden hergebruikt. 

WIJ ZIJN ENERGIE-RIJK

Al onze woningen en bedrijfspanden zijn zelfvoorzienend in energie. Deze leveren energie aan het net. 

GROEN IS GROEN

In onze buurten houden we ecosystemen in stand en verbeteren we de biodiversiteit. Onze bewoners hebben 

een actieve rol in het beheer van groen. Zij creëren daarmee zelf kansen voor ontmoeting, samenhang en 

aansluiting in hun buurt. 

WIJ HEBBEN VERANTWOORDE LOGISTIEK

We werken plaatsonafhankelijk en organiseren onze logistiek op een slimme manier. Samen met onze 

partners in de keten gebruiken we alleen hernieuwbare energiebronnen en zorgen we voor minimale 

transportafstanden. We nemen afscheid van fossiele brandstoffen. 

BEWONERS MAKEN HUN BUURT

Bewoners maken zelf helemaal hun eigen plek. Wij zien hun talenten en stimuleren/faciliteren bewoners om 

deze in te zetten voor een zelfredzame, bloeiende buurt. 

EIGENAARSCHAP IN HUIS

Wij bieden onze bewoners keuzevrijheid. Zij ervaren deze woning als hun thuis en zijn er verantwoordelijk 

voor. 

WIJ ZIJN EEN WAARDERENDE ORGANISATIE

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de inzet van hun talenten in een netwerk voor maximale 

toegevoegde waarde. Wij faciliteren en creëren samen de ideale omstandigheden en we zijn een 

waarderende organisatie. 





VAN VIS IE  NAAR 

UITVOERING


