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Louise Boelens
Op Transitie Expeditie; Transitie
Motor Utrecht-regio. Wat is er
gaande, waar zit de verandering?

View full profile

In deze podcast van de serie Kiemkracht (die ik maakte met Anne van Strien)
heb ik veel geleerd. Over moeraslandbouw in Nederland, bijvoorbeeld. Had ik
nooit over nagedacht. En dat die mooie Lisdodde verwerkt kan worden tot
bouwmaterialen. Wat ook opvalt is de flow in de samenwerking tussen de drie
samenwerkingspartners hier aan het woord @Cees Bol van QuaWonen, @Jan
Strijker van de Provincie Zuid-Holand en Hans Slootweg van ORG-ID. Tijdens
het gesprek (live! net voor de Corona crisis) kostte het moeite om helder te
houden wie is van welke organisatie. Het was één stroom van gezamenlijke
motivatie. Dat leidde ook tot vragen zoals: is dit wel een taak voor jouw
organisatie (provincie bijvoorbeeld)? Die vraag kwam omdat het mij verbaasde.
Voor hen waren het vanzelfsprekendheden. Bij hun antwoorden meende ik te
ervaren dat hun beelden over de eigen organisatie aan het veranderen zijn.
#transitie #circulaireeconomie #landbouw #DuurzaamDoor
https://bit.ly/2xLubpO
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Mijn complimenten voor hoe jullie deze podcast hebben gemaakt.
Het is een prettig gesprek om naar te luisteren alsook dat het verhaal
boeit! Het enthousiasme en de betrokkenheid om dit samen stappen
verder te brengen, is aanstekelijk. Mooi om hier een klein steentje
aan bij te kunnen dragen vanuit DuurzaamDoor.
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De lisdodde in dit verhaal staat voor mij ook symbool voor de kansen
van en noodzaak tot samenwerking. Alleen zo kunnen we concrete
stappen te zetten op weg naar een duurzame, circulaire economie
waar het gezond wonen, werken en leven is. Alleen zo overwinnen we
…see
de kip-eisituaties tussen theorie en praktijk, tussen systeemen more
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Dank Louise voor dit mooie compliment!
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