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Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval;
Bestuur;
Duurzaamheid;
Maatschappij;
Natuur;
Economie;
Energie;
Leiderschap;
Leren;
Mobiliteit;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie;
Sociale Media;
Spiritualiteit;
Toerisme;
Voeding;
Water;
Werk;
Wonen;
Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.
Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.
Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken.
Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben
meegedacht.

De poster

De samenvatting
Van oudsher is afvalinzameling en -verwerking ontstaan als een manier om de
hygiëne voor burgers te waarborgen. Er zijn inmiddels echter belangrijke nieuwe
argumenten voor een verdere professionalisering van afvalmanagement.
Vijf factoren onderschrijven het belang van goed afvalbeheer voor een duurzame
toekomst: bevolkingsgroei, klimaatverandering, milieuvervuiling, uitputting van
natuurlijke grondstoffen en sociale omstandigheden. Er komen steeds meer
mensen op onze planeet, waarbij ook het gemiddelde welvaartsniveau stijgt.
Hierdoor zijn meer producten en grondstoffen nodig, terwijl we nu al meer
grondstoffen gebruiken dan er door de aarde aangemaakt worden. Goed omgaan
met afval zorgt ervoor dat we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben.
Daarnaast vermindert het zowel CO2-uitstoot als de hoeveelheid afval die
ongewenst in de ecologische kringloop terecht komt. Door beter om te gaan met
de verwerking van afval in minder ontwikkelde landen kunnen ook sociale
aspecten verbeterd worden.
Binnen Europa zijn er zeer grote verschillen in het niveau van afvalverwerking.
Tegelijkertijd is afvalverwerking binnen Europa in de meeste gevallen in ieder
geval georganiseerd. Met name in ontwikkelingslanden is regulering en
professionalisering van afval tot op heden een ‘luxe’. Dit impliceert dat de
grootste ecologische ‘klappers’ gemaakt kunnen worden door wereldwijd stappen
te zetten. Ook vanuit menselijk oogpunt is in 2e en 3e wereldlanden nog veel te
bereiken op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale effecten.
Als visie en uitdaging voor 2035 stellen wij: ‘Afval laat geen sporen na’.
Deze visie is alleen realiseerbaar als fabrikanten, consumenten, afvalverwerkers
en overheden samenwerken om afval beter te verwerken.
Producenten en importeurs zijn in 2035 volledig verantwoordelijk voor hun
product zodra het eenmaal is afgedankt door de gebruiker. Deze
verantwoordelijkheid begint bij duurzaam ontwerp van het product en loopt door
tot en met de afvalfase. Verwerken van milieukosten in de prijs van producten
zal leiden tot schonere en meer duurzame produkten.
Consumenten dragen in 2035 actief bij aan verlaging van de afvaldruk door bij
voorkeur spullen te kopen gemaakt van herbruikbare materialen en door
afgedankte materialen op de juiste wijze aan te bieden voor
hergebruik/recycling.
De internationale, nationale en lokale overheden kunnen met hun beleid
duurzaam afvalmanagement stimuleren, richting geven en handhaven
Samenwerking tussen producenten, consumenten, afvalverwerkers en overheden
zorgt dat afval in 2035 geen sporen achter laat.

Summary
Waste collection and processing developed of old as a way of ensuring hygiene
for citizens. In recent times, however, various developments at the global level
have given rise to pressing new arguments for further professionalization of
waste management.
Five major factors underscore the importance of waste management for a
sustainable future: population growth, climate change, pollution, depletion of raw
materials and sociopolitical conditions. Not only does the planet host a steadily
increasing number of people, the average standard of living is also rising. This
means that the demand for products and raw materials will only increase while
the earth's capacity is already stretched beyond its limits. Handling waste
responsibly will decrease the demand for raw materials and reduce both carbon
emissions and the introduction of undesirable waste into the ecological cycle.
Efficient waste processing in lesser economically developed countries may also
contribute towards improving their social conditions.
Within Europe, levels of waste processing vary enormously. Generally speaking,
however, waste at least is organized. In developing nations, on the other hand,
regulating and organizing waste collection and treatment is mostly a luxury. This
implies that the greatest ecological benefit is to be achieved by measures that
are implemented on a global scale. From a humanitarian perspective, too, huge
advances in living, working and environmental conditions can be made in less
developed countries.
As our vision and challenge for 2035 we state: ‘Waste leaves no trace’.
This vision can only be achieved if manufacturers, retailers, consumers, waste
processers and authorities join forces in improving waste processing.
In 2035, producers and importers will be fully accountable for what happens to
their products after they have been discarded by users. Their responsibility
covers the product's entire life cycle – from its sustainable design right through
to the waste phase. Incorporation of environmental costs in the price of products
will lead to cleaner, sustainable products.
In 2035, consumers will contribute actively to reducing waste - ideally by buying
items manufactured from reclaimed and reusable materials; by using these
products to the full; and by disposing of these products in such a manner that
their constituents may be recycled and reused.
International, national and local policy makers should prescribe, stimulate, guide
and enforce sustainable waste management.
By 2035, waste leaves no trace – through the partnership of producers,
consumers, waste processers and authorities.

De deelnemers
Siem Haffmans is senior partner bij Partners for Innovation. Hij heeft ruim 20
jaar ervaring met Duurzame Innovatie, EcoDesign, Cradle 2 Cradle, Bio-based
materialen, Recycling en Duurzaam Verpakken. Zijn opleidingen zijn: TU Delft,
Industrieel Ontwerpen, aangevuld met een tweejarige AIO bij TNO Industrie op
het gebied van EcoDesign en NIMA B, Marketing Management. Daarvoor was hij
werkzaam vanuit duurzaam ontwerpbureau KIEM en IDEAL&CO. Tevens is hij
oprichter en directeur van Ragbag®, een sociale onderneming die zich bezig
houdt met het ontwikkelen en verkopen van tassen en accessoires, gemaakt van
gerecyclede materialen door mensen in de sloppenwijken van Delhi en Calcutta
in India.
Lucrée van den Heuvel is bovenal een betrokken generalist. Ze is door haar
ervaring in 1988 dat het gat in de ozonlaag in Australië tot veel
gezondheidsproblemen leidde, gepassioneerd geraakt door duurzame
ontwikkeling. Tijdens en na haar studie Japanologie aan de RUL, heeft ze
milieukunde gestudeerd aan de RUL, Van Hall Larenstein en de OU.
Ze heeft gewerkt in de windenergie (WEOM bv), in ICT project- en
procesmanagement (Getronics Consulting) en aan Duurzaam Inkopen door de
overheid (Agentschap NL).
Nu verstevigt Lucrée het commerciële proces bij Ballast-Nedam Industriebouw,
waarbij ze aan klant en eigen organisatie duidelijk maakt welke immense
mogelijkheden duurzame ontwikkeling biedt. Daarnaast werkt ze als vrijwilliger
bij paardrijlessen voor gehandicapten en op een zorgboerderij, roeit ze veel en
wandelt ze met enige regelmaat lange afstandstochten.
Quinten Hogeweg heeft een Bachelor in International Business Administration
van de VU in Amsterdam. Zijn onderzoek hier was vooral gericht op de Base of
the Pyramid markt. Momenteel volgt hij een master Global Business &
Stakeholder Management aan de Rotterdam School of Management. Hieraan
voorafgaand liep hij stage bij een adviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheid.
Hij heeft een professionele interesse in duurzame energie, afval, stedelijke
ontwikkeling, transities en het samenspel van politiek en bedrijfsleven.
Kees Holtrigter is bij de oplevering van dit rapport docent scheikunde op het
Graafschap College in Doetinchem. Hiervoor is hij enkele jaren werkzaam
geweest bij het IVN Consulentschap (www.scholenvoorduurzaamheid.nl), Royal
Haskoning (als adviseur luchtkwaliteit, externe veiligheid en duurzaamheid) en
als milieu-inspecteur bij de gemeente Beuningen. Sinds de HBO opleiding
milieutechnologie op de HAS Den Bosch heeft Kees een bijzondere interesse in
educatie voor duurzame ontwikkeling gekregen. Momenteel ontwikkelt Kees
(naast zijn werkzaamheden als docent) educatieve programma’s die gericht zijn
op duurzame ontwikkeling, cradle to cradle, creatief denken en persoonlijke groei
(voor met name jonge volwassenen).
Lisette de Jong is zelfstandig tekstschrijver, journalist, eindredacteur en
schrijftrainer. Als Wagenings ingenieur (Voeding & Gezondheid, 1996) heeft zij
altijd belangstelling gehad voor people, planet en profit. Zij schrijft graag over
duurzame technologie en fair trade en vindt het OCF 2.0 project een mooi

initiatief. Lisette reist veel, doet aan yoga en hardlopen en kweekt haar eigen
groente. Haar motto: “Meer moestuinen, minder plastic.”
Charles de Klerk (thematrekker) heeft bedrijfskunde gestudeerd aan het
Henly Management College. Na zijn studie is hij gestart bij Océ Nederland als
management trainee. Hierna heeft hij overgestapt naar Bührmann Ubbens als
manager Sales en Marketing. In 1999 is hij gestart als manager Marketing en
Communicatie bij afvalmanagementbedrijf BFI, dat na een fusie met Watco in
2001 overgegaan is in SITA Nederland. Momenteel werkt hij als directeur
Marketing en Communicatie bij SITA Northern Europe Waste Services (BeNeLux
en Duitsland). Hier is hij verantwoordelijk voor alle Marketing en Communicatie
activiteiten. Vanuit zijn professionele en persoonlijke betrokkenheid wil hij graag
een bijdrage leveren aan het duurzamer maken van onze samenleving.
Bert Lagerweij is in 1984 afgestudeerd aan de TU Eindhoven als
bedrijfskundige. Na 22 jaar in loondienst is hij in 1997 begonnen met zijn bedrijf
Conbuquest, een adviesbureau dat (startende) ondernemers begeleidt. Na een
opleiding MVO aan de radboud universtiteit in 2009, richt hij zich de laatste 2
jaar met name op verduurzaming van festivals en evenementen.
Tycho Malmberg is bioloog en werkt bij het Nederlands Instituut voor Biologie
(NIBI). Daar probeert hij een brug te slaan tussen de biowetenschappen en het
publiek. Zijn missie is zorgen dat veel mensen een beetje meer afweten van
biologie. Zodat men beter begrijpt hoe het eigen lijf werkt of de natuur om hen
heen. En zo bewustere consumenten, patiënten en recreanten worden.
Duurzaamheid kan in zijn ogen niet zonder biologie. De natuur heeft tal van
slimme oplossingen – zoals het vastleggen van zonne-energie door fotosynthese
– iets dat planten al miljoenen jaren kunnen. Door van de natuur te leren kunnen
we slimme oplossingen vinden voor een duurzamere aarde. Zeker nu Tycho sinds
een kleine vier jaar vaders is, wil hij zich inzetten voor een duurzamere planeet.
Zodat ook de kinderen van zijn kinderen een duurzaam leven in het verschiet
hebben.
Vincent Mooij (voorzitter / thematrekker) heeft zich na zijn studie
Commerciële Economie in de breedte ontwikkelt in de telecom-sector. Hij heeft
hier functies vervuld als marketeer, productontwikkelaar, senior projectmanager,
salesmanager en innovation manager. Na een periode als zelfstandig ondernemer
is hij nu werkzaam als Business Development Manager bij afvalbedrijf SITA. Hier
mag hij zich uitleven in (strategische) marketing en heeft hij duurzaamheid
omarmt. Hij ontwikkelde inmiddels diverse duurzame concepten rondom afval.
Linda Pieterse-van den Berg is na haar studie Rechten en postdoc-opleiding
Milieukunde werkzaam geweest als beleidsmedewerker Milieu bij diverse
gemeenten. Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd tot beleidsmedewerker
Afvalstoffen en is in die hoedanigheid werkzaam bij een gemeente in het
Zuidwesten van het land.
Katja Staring studeerde journalistiek, werkte als freelancer en daarna als einden hoofdredacteur voor diverse tijdschriften. Zij begeleidt nu diverse redactionele
projecten. Daarnaast is zij sinds 2009 als creatief ondernemer bezig met het
opzetten van het merk Chatoui: elegante accessoires op mode- en woongebied
gemaakt van afgedankte materialen (www.chatoui.nl). Met Chatoui laat Katja

zien wat er allemaal mogelijk is met afdankertjes, afval en restmaterialen. De
Chatoui-items worden in Nederland vervaardigd door werknemers van sociale
arbeidsprojecten. Ook bedenkt ze duurzame toepassingen voor bedrijfsrestanten
door er een uniek relatiegeschenk of zelfs een nieuw consumentenproduct van te
ontwikkelen.
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Het boek
Duurzaam Denken Doen
Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst
Jan Jonker (eindredactie) en team van het project 'Our Common
Future 2.0'
2011, 1ste druk, ISBN 978 9013090086

Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer
duurzame toekomst.
Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen
voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.
Verkrijgbaar als boek en e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

