GROENE ECONOMIE

Netwerkend ondernemen en
versnellen van de groene economie
Er zijn vele initiatieven die een ding met elkaar gemeen hebben: de wens om ook voor toekomstige generaties een
leefbare samenleving achter te laten. Een samenleving waarin ondernemers duurzaam en circulair produceren. Maar
hoe begin je? En waar vind je kennis en ervaring?
De basis van werken aan het
verduurzamen van de samenleving
en de transitie naar een groene
economie is de handen ineen te slaan om
zo belangrijke vraagstukken op te lossen en
nieuwe duurzame ondernemersvormen te
ontdekken.

Daarmee verminderen de negatieve
consequenties van de klimaatverandering.
Groene en biodiverse tuinen en plantsoenen
zorgen voor een prettiger en beter leefbaar
alternatief voor de betegelde oppervlakken
waar wateroverlast en hittestress steeds vaker
problemen geven.

Het kennisprogramma DuurzaamDoor
voor sociale innovatie helpt deze
ondernemers op weg door het vormen van
duurzaamheidsnetwerken. DuurzaamDoor
organiseert samenhang tussen landelijke,
regionale en lokale initiatieven via ‘sociaal
instrumentarium’, zoals netwerken en
coalitievorming. Op deze en andere innovatieve
manieren werken de 5 O’s van overheden,
ondernemers, onderwijs, onderzoek en
‘onderop’ (burgerinitiatieven) met elkaar
samen aan maatschappelijke vraagstukken en
duurzame ondernemersvormen.

>> Lees meer over het duurzaamheidsnetwerk:
https://www.duurzaamdoor.nl/nieuws/
verslag-presentatiesamenwerkingskansen-tuincentra-enkinderboerderijen-nme-centra

DE 5 O’S VOOR DUURZAME RESULTATEN
Hierin draagt elke ‘O’ bij aan ècht succes.
Een opsomming:
Ondernemers: praktijkervaring met en
expertise van materiaal en methode
Onderwijs: inspiratie van en voor
de volgende generatie, burgers van de
toekomst
Onderzoek: scenario’s- studies, input
nieuwe kennis, onderzoek nieuwe
businessmodellen
Overheid: slim koppelen met
eigen beleidsopgaven, matchen met
regelgeving, faciliteren
Onderop: ideeën over eigen
leefomgeving, betrokkenheid, passende
oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken

NIEUWE DUURZAAMHEIDSNETWERKEN
IN DE PRAKTIJK
Tuincentra en lokale NME natuur- en
milieu-educatie-centra en waterschappen
vormen een nieuw duurzaamheidsnetwerk.
Door zich samen te richten op het thema
klimaatadaptatie wordt er breder ingezet op het
vergroenen van tuinen, het planten van bomen
en aanleggen van gevelbeplantingen.

MINDER BETON EN MEER DIEREN OP
BEDRIJVENPARK HESSENPOORT
Online warenhuis Wehkamp, Natuur en
Milieu Overijssel en DuurzaamDoor stonden
aan de wieg van -het samenwerkingsverband‘Hessenpoort, Natuurlijk!’. Inmiddels doen
bedrijven, natuurorganisaties, overheden
en onderwijsinstellingen enthousiast mee.
Het gezamenlijke doel? Minder beton en
asfalt, meer bloemen, planten en dieren op
bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle.
Daaruit zijn al verschillende initiatieven
voortgekomen, allemaal bedoeld om de
biodiversiteit op het bedrijvenpark te
vergroten. Eén van die initiatieven is de aanleg
van kruiden- en bloemenstroken waar allerlei
insecten en vogels op afkomen en het plaatsen
van bijenkasten. Ook realiseerden de partners
een nestwand voor oeverzwaluwen bij het
water achter hotel Van der Valk.
>> Lees meer over duurzaamheidsnetwerk
bedrijventerrein Hessenpoort
https://www.duurzaamdoor.nl/
projecten/economie-en-ecologie-gaanhand-hand-op-hessenpoort

NOORDEN DUURZAAM EN BETONKETENTAFELS
De betonketentafels zijn een initiatief van
Noorden Duurzaam, een vereniging in
Noord-Nederland die lokale ketens helpt om
omslagprojecten op gang te krijgen. Dat doet zij
door middel van ‘tafels’, waaraan ketenpartijen
kunnen aanschuiven om samen oplossingen
te bedenken voor duurzaamheidskwesties.
De ketentafel beton is uitgegroeid tot een
convenant waarin afspraken staan om het
gebruik van betongranulaat te verhogen.

>> Lees meer over de aanpak van
Noorden Duurzaam:
https://www.duurzaamdoor.nl/
projecten/ketensamenwerking-leidt-totmeer-hergebruik-sloopbeton

DE AANPAK VAN DUURZAAMDOOR
DuurzaamDoor richt zich op sociale innovatie
voor een groene economie. De centrale vraag is
steeds hoe partijen van elkaar kunnen leren op
weg naar een duurzame samenleving.
Processen van sociale innovatie zorgen voor
dynamiek in de samenleving, voor meer actieve
betrokkenheid van mensen bij de publieke zaak
en voor nieuwe vormen van ondernemerschap.
Dit is nodig, omdat veel van de huidige
maatschappelijke vraagstukken (klimaat,
globalisering) zo complex en hardnekkig zijn, dat
eenvoudige oplossingen niet voorhanden zijn.
Door het vormen van nieuwe duurzaamheidsnetwerken kunnen ondernemers, burgers en
organisaties van onderop samen met onderwijs,
onderzoek en overheden vaak komen tot betere
oplossingen. Ondernemers die maatschappelijk
verantwoord ondernemen vinden- samen met
nieuwe partners- manieren om hun bedrijf te
verbeteren. Duurzame ondernemers creëren de
economie van morgen.

«

MEER LEZEN OVER DUURZAAMDOOR?
Kijk op www.duurzaamdoor.nl
Bekijk ook de DuurzaamDoor Film op
www.duurzaamdoor.nl onder hoe de
aanpak werkt van DuurzaamDoor.

