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Coöperatie GLOEI:
duurzaamheid in de praktijk
Netwerkorganisatie en kennisplatform GLOEI kan veel betekenen voor ondernemers
en het bedrijfsleven in de gemeente Peel en Maas en de Euregio Limburg.
Als netwerkorganisatie kan GLOEIprojecten aanjagen, begeleiden en ondersteunen. Daarnaast is ze mediator
en verbinder van concrete en innovatieve duurzaamheidsprojecten. Dit gebeurt vanuit het gedachtengoed van Duurzaam Ondernemen.
GLOEI is een initiatief dat vanuit onderop, vanuit
de samenleving van Peel en Maas zélf is ontstaan.
De coöperatie draagt bij aan een betere lokale
economie, verbetert de leefbaarheid en helpt zelfsturing concreet te maken, aldus Thijs Rutten,
voorzitter van GLOEI. GLOEI is ervoor om ontwikkelingen in de samenleving op te pakken rond
duurzaamheid die de beweging van A naar Anders
mogelijk maken.
“Het unieke van GLOEI is de verbinding tussen
ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid

SAMEN KENNIS DELEN
GLOEI-leden zijn frisdenkers en dwarskijkers die
kansen benutten door als gelijkwaardige partners
professioneel samen te werken. Doen in plaats
van praten. GLOEI zorgt ervoor dat zelfsturing
flinke stappen vooruit maakt en helpt zowel de
bevolking als de overheid met ondersteuning en
advies. Het wiel wordt zo niet telkens opnieuw
uitgevonden en kansen blijven niet onbenut.

De coöperatie ondersteunt projecten die zonder
de inspanningen van GLOEI moeilijk (of niet) van
de grond komen. De reden is dat burgers en overheden vaak nog moeten wennen aan zelfsturing.
De coöperatie brengt de belanghebbenden bij elkaar en zorgt zo voor draagvlak. Met de opgebouwde lokale expertise en enorme netwerk is
vaak één telefoontje naar GLOEI voldoende om
de juiste personen en organisaties te activeren.
GLOEI werkt ook nauw samen met Duurzaam
Door en hebben goed overleg met Cos. ‘We willen
als GLOEI de Noord-Limburgse Hub zijn’, legt
Thijs Rutten uit.

VAN DENKEN NAAR DOEN
GLOEI is aanjager van vele projecten. ZERegiO is
zo’n project waarbij het netwerk van de coöperatie
de initiatiefnemer was. Dit initiatief zet zich in
voor een afvalvrij Peel en Maas. Zij richt zich nadrukkelijk niet alleen op recycling, maar ook op
direct hergebruik, reparatie, bruikleen en herontwerp. Te beginnen met kleding, textiel en elektrische apparatuur, dat nu nog vaak in het restafval
belandt. Doel is om de maximale waarde te halen
uit producten die aan het einde van hun levens- of
gebruikscyclus zijn.

overs van de verschillende domeinen en aan het
opheffen van de eenzijdige gerichtheid op de economische waarde.

NIET ALLEEN EURO’S DRAGEN BIJ AAN HET
BRUTO NATIONAAL GELUK
In de discussie over de duurzaamheid richt
GLOEI zich niet alleen op de energietransitie,
maar ook op sociale innovatie. De werkgroep
Basisinkomen is daarvan een voorbeeld. Op het
moment onderzoeken ze de mogelijkheden van
een lokale munt en een basisinkomen in de gemeente Peel en Maas. Uit de werkgroep ecologische moestuinen is in juni de stichting ’Eetbaar
Peel en Maas’ ontstaan en deze blijft partner van
GLOEI. De stichting wil de kennis over gezonde
en natuurlijke voeding verspreiden. Niet alleen
door het geven van informatie via workshops, lezingen en artikelen. De kennis wordt in de praktijk overgedragen aan de buurtbewoners waar de
ecologische buurtmoestuinen ontstaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met GLOEI TV.
Deze laatste tak van GLOEI maakt eigen reportages en documentaires om via visuele media informatie te geven over duurzaamheid en de
projecten van GLOEI aan een breed publiek.

«

Er moet vooral gewerkt worden aan de mindset,
bewustwording van iedereen. Aan de cross-
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