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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.
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Duurzaam wonen in 2035
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid
1. Inleiding
De term ‘wonen’ is breed en voor velerlei uitleg vatbaar. Wonen in de breedste
zin van het woord richt zich op het creëren van een habitat waarin je je veilig,
rustig en gezond kunt terugtrekken en ontplooien, in synergie met de natuurlijke
omgeving.
Het thema 'Wonen' heeft in onze ogen dan ook betrekking op zowel de
woonplek en haar bewoners, als op de woonomgeving, de woningmaterialen en
het woongedrag met alles wat daarbij gebruikt wordt aan apparaten en
materialen. Elk van deze elementen komt in dit document uitgebreid aan de
orde. Wanneer we streven naar een duurzame manier van leven en wonen in
2035, zullen we talloze keuzes moeten maken op elk van deze onderdelen.

Gevoel en verstand
We bekijken de uitdagingen waar Nederland voor staat, op weg naar een
duurzame samenleving, vanuit verschillende perspectieven. Om te beginnen
vanuit de beleving van de bewoner zelf én vanuit het standpunt van de
Nederlanders als groep. Deze beide perspectieven kunnen we beschouwen als de
intuïtieve visie. Is duurzaam wonen een middel om te komen tot gelukkig
wonen? Welke maatschappelijke veranderingen oefenen invloed uit op de
woondynamiek en kunnen ertoe leiden dat wij - individueel en gezamenlijk - aan
het werk gaan om een comfortabele, gezonde woonomgeving te realiseren?
Op het moment dat we gaan kijken welke fysieke factoren van invloed zijn op
de woonbeleving, wordt onze beschrijving rationeel. Een inventarisatie van de
fysieke mogelijkheden en belemmeringen om de transitie naar duurzaam wonen
in te zetten, geeft ons inzicht in de weg die we te gaan hebben.
We bespreken achtereenvolgens de verduurzaming van de woondynamiek, de
woonmaterialen en de wooneconomie. Deze onderwerpen vertegenwoordigen in
onze ogen de drie P’s uit het bekende duurzame ontwikkelingsmodel ‘People,
Planet, Profit’.
Per subthema blikken we eerst vooruit in de richting van ons doel: een
duurzame samenleving in 2035. Dan gaan we bekijken wat ons tegenhoudt om
dit doel te bereiken: welke belemmeringen zijn er, welke voorwaarden
ontbreken? Om tenslotte stap voor stap te beschrijven hoe we deze
belemmeringen uit de weg kunnen ruimen. We realiseren ons dat dit stappenplan
een schets is van een ideaalbeeld, dat een bereidheid tot doorpakken vereist die
in de praktijk vooralsnog te vaak ontbreekt. Maar als je zelfs in een
visiedocument als dit de lat niet hoog legt, schep je nooit de werkelijkheid die je
voor ogen hebt.
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Probleemstelling
Wanneer we de vele vragen, die we tegenkomen in onze zoektocht naar
duurzaam wonen in 2035, indikken tot de kern, komen we tot een
probleemstelling met drie kernvragen:
•
•
•

Hoe kunnen we rekening houden met de dynamiek van wonen?
Hoe gaan we optimaal gebruikmaken van de omgeving en bronnen voor
wonen?
Hoe kun je de maatschappelijke en milieueffecten van wonen economisch
waarderen?

Door grondig én breed op zoek te gaan naar de antwoorden op deze vragen,
hopen we met ons document een bijdrage te leveren aan een transitie naar een
duurzame inrichting en aanpak van een maatschappelijk aspect dat ons allemaal
ten diepste raakt: wonen.

2. Verduurzaming van de woondynamiek
Bij het in beeld brengen van de verduurzaming van de woondynamiek, hebben
we gezocht naar de manier waarop zowel de bewoner van Nederland als de
Nederlandse maatschappij als geheel een bijdrage kan leveren aan een meer
duurzame leefstijl en leefomgeving. De komende 25 jaar krijgt Nederland te
maken met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, die stuk voor stuk een
uitdaging vormen voor de transitie naar een meer duurzame woonomgeving. Een
paar voorbeelden zijn de toename van het aantal ouderen en alleenstaanden;
groei én krimp van regio’s en de daarbij behorende scheefgroei tussen vraag en
aanbod van bestaande woningen; en veranderende sociale verhoudingen, die
andere eisen stellen aan het wonen.
2.1. Waar willen we heen?
Wij zien het al helder voor ons: de sociaal-maatschappelijke context anno 2035.
Nederland heeft in 2035 naar schatting 17,5 miljoen inwoners en de
bevolkingsomvang is gestabiliseerd. Prognoses laten zien dat er de komende
decennia een bevolkingskrimp zal optreden. Door nieuwe inzichten hebben
bewoners, marktpartijen en overheden leren samenwerken. De maatschappij
staat inmiddels in de steigers om te bouwen aan een echte duurzame en
functionele samenleving. Men heeft leren luisteren naar elkaar en begrip leren
opbrengen voor andere meningen en inzichten. Er wordt gestreefd naar win-winsituaties en kennis wordt gedeeld, waardoor veel kansrijke ideeën gestalte
krijgen.
De multiculturele problemen in wijken in het stedelijk gebied zijn nagenoeg
opgelost, doordat de autochtone en de van origine allochtone bewoners echt zijn
gaan samenwonen. Het actieve inburgeringsbeleid en het wederzijds besef dat
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men ook van elkaar kan leren, heeft er uiteindelijk toe geleid dat er naar elkaar
geluisterd wordt.
De waarde van tijd en geld in relatie tot werk, wonen en vrije tijd, is geleidelijk
anders gedefinieerd. De kwaliteit van leven staat voorop. Door dit streven is de
sociale samenhang tussen bewoners onderling gegroeid, wat de kwaliteit van
wonen sterk verhoogt.
De natuur in het landelijk gebied wordt nu omschreven als de interactie tussen
een levend wezen en al het materiële, organische en levende om hem heen.
Natuur is een plek om te ontsnappen aan de vaak gevoelde noodzaak tot snel
leven. Kiezen voor duurzaam wonen is vanzelfsprekend geworden, gestimuleerd
door de directe beloning in de vorm van geld- en tijdwinst en een verbeterd
wooncomfort.
2.2. Wat houdt ons tegen?
Op dit moment maken steeds meer mensen zich zorgen over de toekomst van de
aarde en de maatschappij. Velen willen wel hun steentje bijdragen aan mogelijke
oplossingen, maar in de waan van de dag liggen de prioriteiten toch vaak elders.
Wat houdt ons momenteel tegen om daadwerkelijk op de bestaande problemen
door te pakken?
Om te beginnen weten we het met z’n allen óók niet meer. Er heerst
verwarring alom. Is er nu wel of geen sprake van klimaatverandering? De term
duurzaamheid wordt te pas en onpas gebruikt, maar wat betekent het nu echt?
Heeft het wel of geen nut om te kiezen voor biologische producten, voor groene
stroom, voor een duurzame woning? Door de veelheid aan informatie ziet de
consument door de bomen het bos niet meer.
De ontwikkelingen op het gebied van gezinssamenstelling (meer alleenstaanden,
kleinere familiegroepen, vergrijzing), worden anno 2010 nog niet gereflecteerd in
keuzes en types van woningen. Ook willen mensen bijvoorbeeld steeds vaker
thuis werken, komen er kinderen bij of ze vliegen juist uit, of is er behoefte aan
een aparte woonunit voor ouders op leeftijd of jongvolwassen kinderen. De
meeste huizen zijn niet flexibel aan te passen aan de steeds veranderende
bewonerssamenstelling en wensen. Hierdoor wonen mensen te klein of juist te
groot. Dat werkt verhuizingen in de hand, wat de sociale binding in de buurt niet
ten goede komt. Terwijl een goede sociale samenhang de basis vormt voor de
betrokkenheid van wijkbewoners om te werken aan een veilige, schone en
gezonde woonomgeving. In veel wijken ontbreekt het echter aan dergelijke
initiatieven.
Verspilling is tenslotte een van de grootste en hardnekkigste hindernissen op weg
naar een duurzamere manier van leven en wonen. Er zijn maar weinig mensen
die écht prioriteit geven aan besparing van elektriciteit, gas en water. Daarnaast
is het relatief eenvoudig en goedkoop om de inrichting van de woning te
vernieuwen en de badkamer of de keuken te vervangen. Dit wordt door reclames
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en trends eerder aangemoedigd dan gedemotiveerd, waardoor ons huidige
economische bestel en onze wegwerpmaatschappij in stand worden gehouden.

2.3. Hoe pakken we dit aan?
We geven enkele, soms gedetailleerde, suggesties voor de aanpak van de
transitie die ons voor ogen staat, opgesplitst in verschillende fases.

2010-2015: Stabiliseren en informeren
Binnen de eerstkomende vijf jaar is duurzaamheid nog slechts voor een relatief
kleine groep bewoners een duidelijke prioriteit. Voor een daadwerkelijke omslag
op dit vlak zullen we eerst de economische crisis te boven moeten komen.
Daarnaast is het van cruciaal belang dat de individuele bewoners en de
maatschappij als geheel meer kennis en inzicht krijgen in nut en noodzaak van
duurzaamheid. De uitdaging is om duurzaam wonen, in de zin van een duurzame
en verantwoorde leefstijl, gemeengoed en alledaags te maken. De belangrijkste
trigger om dit te bereiken, is door duurzaam wonen in beeld- en beleidvorming te
koppelen aan geld- en tijdwinst en een verbetering van het wooncomfort. Níetduurzaam wonen moet lastig en duur worden, duurzaam wonen eenvoudig en
goedkoper.
Hiervoor kan een combinatie van middelen ingezet worden: financiële sturing
(duurzame keuzes financieel aantrekkelijk maken); heldere informatie en
transparantie rond duurzaam wonen; een uniform duurzaamheidslabel voor
producten en diensten; een breed en gevarieerd aanbod van duurzame
producten en technieken; kennis over duurzaamheid bij bewoners en
dienstverleners vergroten; een positief beeld rond een duurzame levensstijl
creëren; niet-duurzaam consumeren remmen in plaats van stimuleren en flexibel
wonen mogelijk maken. De bewoner speelt in dit proces een grote rol. Maar ook
de overheid, Europa, brancheorganisaties, bedrijfsleven, consumentgerichte
organisaties en onderzoeksinstellingen hebben hierbij een belangrijke taak.
Hierop komen we terug in paragraaf 4 over de verduurzaming van de
wooneconomie.

2015-2025: Verschuiven en veranderen
De komende tien jaar vindt een verschuiving van bevolkingsgroepen plaats. De
vergrijzing heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en de zorg- en woonbehoefte
van de ouderen. Bewoners moeten door de verbeterde informatievoorziening
uitgedaagd worden hun wensen en eisen op het gebied van duurzaam en
levensloopbestendig wonen helderder kenbaar te maken. Hierdoor kunnen
duurzame woonomgevingen op buurtniveau ontstaan. Door het wegnemen van
belemmeringen in de bouw en regelgeving kan het karakter van dergelijke
woonomgevingen bepaald worden door de wensen en creativiteit van de
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bewoners zelf. Naarmate inzichten en normen rond leefbaarheid verschuiven, zal
steeds meer vraag ontstaan naar baanbrekende stedenbouwkundige concepten.
Wij verwachten dat het over tien jaar heel gewoon is om de woning op een
duurzame manier mee te laten ontwikkelen met de woonwensen en om een
duurzame levenstijl aan te nemen. Het thuiswerken moet breed worden
ingevoerd, wat merkbare impact heeft op filevorming en verhuizen voor het werk
minder relevant maakt. Naarmate bewoners meer thuis zijn, groeit de
waardering en de tijdsinvestering voor de buurt. Dit stimuleert, zoals eerder
gezegd, het ontstaan van duurzame initiatieven op lokaal niveau. Om de
veranderingen definitief te laten wortelen in de maatschappij, dient de overheid
expliciet gevraagd te worden om te komen met een eenduidige duurzame visie.

2025-2035: Nieuw evenwicht
Vanaf 2025 ontstaat een nieuw evenwicht. De bevolkingsgroei en -samenstelling
is stabiel, de bestaande woningvoorraad heeft zich herschikt en het aandeel
natuur in de stad is groter geworden. Door sloop en herbestemming hoger op de
prioriteitenlijst te plaatsen dan nieuwbouw, is de bestaande woningvoorraad
inmiddels volledig aangepast aan een functionele en duurzame behoefte en
leefwijze. In deze periode krijgen voornamelijk technologische innovaties ruim
baan om de markt te vernieuwen. Nieuwbouw mag alleen nog maar organisch
plaatsvinden, zodat de woonomgeving in balans is met de omgeving.
Het begrip duurzaamheid zoals wij dit nu hanteren, ebt weg uit de volksmond
omdat het gemeengoed is geworden. Duurzaam gedrag is niet iets wat móet,
maar wat mensen wíllen, omdat ze verantwoording hebben genomen voor hun
leefomgeving. De bewoner heeft een sterke regionale binding en maakt gebruik
van diverse lokale en regionale mogelijkheden (producten, diensten, natuur). De
maatschappij ervaart de woonomgeving als onderdeel van een groter geheel
waarin bewoners een plek hebben. Dit komt tot uitdrukking in een grotere
aandacht voor de directe woonomgeving.

3. Verduurzaming van de woonmaterialen
Deze paragraaf staat in het teken van de tweede P van People, Planet, Profit; een
onderwerp dat actueler is dan ooit. Om de ernst van de gevolgen van
klimaatverandering terug te dringen, zullen we anders moeten omgaan met het
gebruik en verbruik van onze natuurlijke bronnen, energie en materialen. Naast
CO2-reductie gaat het ook om zaken als energie, water, afval, gezondheid,
luchtkwaliteit, groen en het ruimtegebruik van een woning.
We kijken naar zowel de bestaande woningvoorraad als nieuwbouw. De
bestaande woningvoorraad heeft nog een grote slag te maken in verduurzaming
en energiebesparing. De opgave voor nieuwbouw is duurzame technieken en
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materialen integraal mee te nemen in het ontwerp. Verder ligt de uitdaging in
innoveren en het optimaliseren van technieken en materialen.

3.1. Waar willen we heen?
In 2035 zijn we ons bewust geworden van het feit dat we onderdeel uitmaken
van één ecologisch systeem. Dit zien we terug op meerdere niveaus: in de
woonomgeving, het woningontwerp en in de omgang met materialen,
grondstoffen en energie.
De woonomgeving is in 2035 energieneutraal en autarkisch (zelfvoorzienend). De
steden zijn compacter geworden en verder verdicht tot een stedenlint van zeven
metropolen, verbonden door minder compacte stedelijke bebouwing, afgewisseld
met veel groen. De landelijke omgeving is landelijker en groener. Hier zien we
huizen die volledig opgaan in de natuurlijke omgeving. Het ontwerp is esthetisch,
functioneel en flexibel en de bouwfase kent nauwelijks nog schadelijke
milieueffecten.

Nieuwe oplossingen
De gebouwde omgeving, met woningen, utiliteitsgebouwen en wegen, is
aangesloten op nieuwe gemeenschappelijke energienetwerken in de vorm van
smartgrids. In dit systeem wordt het teveel aan opgewekte energie
teruggeleverd aan het energienet, zodat andere energiebehoevende functies er
gebruik van kunnen maken. Zo is iedereen feitelijk energieleverancier en
afnemer. De Trias Energetica ( energievraag beperken; hernieuwbare bronnen
gebruiken; fossiele hulpbronnen efficiënt inzetten) is een vanzelfsprekend
uitgangspunt geworden van ons handelen. Fossiele energiebronnen worden
nauwelijks nog gebruikt als brandstof, maar vooral voor de vervaardiging van
bijvoorbeeld bouwmaterialen. Hergebruik van afvalstromen is dé oplossing
gebleken om de woonomgeving energieneutraal te maken. De cradle-to-cradlefilosofie is hierbij leidend. Afval wordt ondergronds afgevoerd en gestructureerd
gecontroleerd en geïnventariseerd voor hergebruik.
Technologieën om energie op te wekken uit zon, wind, water, aardwarmte, biogas
en biomassa zijn in de gebouwde omgeving en de architectuur geïntegreerd.
Groene daken en gevels helpen het regenwater op te vangen, om het vervolgens
te gebruiken als spoel-, douche- of sproeiwater. Daarnaast worden de daken ook
benut voor het verbouwen van voedsel binnen de stad. Verspilling is sociaal
onaanvaardbaar geworden. Op de klimaatverandering is ingespeeld door
toepassing van specifieke bouwtechnieken, zoals drijvende woningen en zelfs
hele steden.
Duurzame architectuur voldoet aan de behoeften van bewoner, opdrachtgever
en omgeving, en combineert duurzaamheid met esthetiek, gemak en
gezondheid. Van gebouwen anno 2035 krijgen bewoners en gebruikers zowel in
letterlijke als figuurlijke zin energie. Steekwoorden in het duurzaam bouwen zijn
6
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industrieel, flexibel en demontabel. De gebruiker is nadrukkelijk betrokken bij de
ontwikkeling van de woning. Er zijn nieuwe samenwerkingsvormen van burgers,
ontwikkelaars, bouwers, installateurs en overheid ontstaan, zodat er
interdisciplinair gewerkt wordt aan de bouwopgave. Dit leidt tot meer synergie en
daarmee tot een efficiënter en goedkoper proces met minder faalkosten. Het
‘bespaarde’ geld kan in de duurzaamheidsambitie geïnvesteerd worden.

Minimale milieubelasting
Een bron van inspiratie en innovatie is de inmiddels goed ontwikkeld
biomimetica. Deze wetenschap bestudeert de (vaak perfecte) oplossingen die de
natuur voortdurend vindt om haar overleving te garanderen. Door vormen en
processen die levende organismen in de natuur hebben ontwikkeld, na te
bootsen en toe te passen in het ontwerp en de praktijken van de mens, zijn er
belangrijke stappen gezet op weg naar een duurzame samenleving.
Materialen en producten zijn, mede dankzij de opgedane kennis uit de natuur,
goed in te zamelen, gifvrij, eenvoudig te recyclen en gemakkelijk terug te
brengen in de kringloop. Bovendien zijn ze toegankelijk en betaalbaar geworden
voor iedereen. Het is voor de bewoner vanzelfsprekend dat je een apparaat koopt
dat bijdraagt aan energiebesparing van de woning. Een gezond binnen- en
buitenklimaat heeft alle aandacht. Het volledig uitbannen van schadelijke
materialen en het compleet sluiten van kringlopen blijft niettemin een kwestie
van lange adem.

3.2. Wat houdt ons tegen?
Veel belemmeringen om het hier beschreven ideaalbeeld te bereiken, liggen in
het huidige bouw- en ontwerpproces, dat conservatief is en te weinig gericht op
innovatie. Er wordt te weinig samengewerkt tussen de betrokken partijen binnen
een project, de processen zijn te weinig transparant en men laat elkaar binnen
de sector amper delen in elkaars kennis en inzichten. Meerwerken en lijsten met
restpunten zijn helaas eerder regel dan uitzondering. De faalkosten in de bouw
zijn erg hoog. Daarmee gaat veel geld verloren, dat uiteraard veel beter in de
kwaliteit van de bouwwerken of in duurzame ontwikkeling gestoken kan worden.
Op dit moment, anno 2010, hebben we een enorme woningvoorraad, die zelden
energieneutraal is. Voor het ontwikkelen van duurzame woonconcepten richt de
huidige trend zich voornamelijk op de leefbaarheids-, kwaliteits- en
gezondheidsaspecten van de woning in relatie tot het milieu. Kennis over
duurzaam renoveren, bouwen en investeren is daarbij niet bij alle architecten,
bouwondernemers en installateurs op peil. Er wordt nog te vaak gekozen voor
het bekende, terwijl nieuwe (innovatieve) technieken duurzamer zijn. Innovaties
zijn bovendien vaak lokale initiatieven, meestal ook nog eens slechts op
productniveau. Hierdoor vinden er marginaal wel verbeteringen plaats, maar
worden er geen fundamentele stappen gezet.
7
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Het huidige systeem lijkt zo het échte doel voorbij te schieten: duurzaam
bouwen dreigt te blijven steken in het afvinken van een pakket duurzame
maatregelen en het opeenstapelen van een aantal energiezuinige bouw- en
installatietechnische toepassingen. Daarbij wordt nogal eens uit het oog verloren
dat duurzame oplossingen 'slechts' een middel zijn om te komen tot het
eigenlijke doel: het creëren van een verantwoorde, duurzame leefomgeving. Het
maatschappelijk systeem lijkt de neiging te hebben oplossingen tot doel te
verheffen.

3.3. Hoe pakken we dit aan?
2010-2015: Renovatie en labeling
Binnen nu en vijf jaar verwachten we weinig innovatieve technologische
oplossingen. Vervangende nieuwbouw zal steeds minder plaatsvinden en het
behoud en verbetering van de bestaande bouw heeft voorrang. Het opzetten van
een heldere, consistente labeling voor bouwmaterialen en de invoering van een
verplichte transparantie op de herkomst van materialen volgens een
levenscyclus-analyse is van groot belang.
Voor de bestaande woningvoorraad ligt de focus op onderzoek naar duurzame
innovaties. Het selecteren van zogenoemde quick wins (verbeteringen die weinig
voorbereidingstijd of investering vragen) en het duurzaam aanpassen van
geplande renovaties is daarbij een eerste stap.
Nieuwbouw zal moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet 15% van
alle gebruikte materialen herbruikbaar zijn, door bijvoorbeeld toepassing van
houtskeletbouw, accoya hout en leem. Nieuw te bouwen huizen mogen nog maar
40% van het huidige gemiddelde energieverbruik vergen en een verbeterd
watermanagementsysteem moet het netto waterverbruik met 20% terugdringen.
Op die manier kunnen de milieuschadelijke effecten van de bouw in 2015 zijn
teruggebracht tot 85% ten opzichte van 2010.

2015-2025: Besparing en recycling
In deze periode zal het vanzelfsprekend moeten zijn om bestaande gebouwen te
renoveren met duurzame technieken en materialen. Het is zaak om groen en
water in de steden te integreren. Groene daken hebben een positieve invloed op
de belevingskwaliteit van de woonomgeving én op regenwateropvang.
Het binnenklimaat is inmiddels geoptimaliseerd. Slim computergestuurde
ventilatiesystemen met warmte-terugwinning zijn in 10% van de bestaande
woningvoorraad doorgevoerd. Zonnepanelen hebben een terugverdientijd van
minder dan zeven jaar. Woningcorporaties gebruiken gunstig gelegen
dakoppervlaktes voor de plaatsing van zonnepanelen. Industriële warmtenetten
worden gekoppeld aan warmtebehoefte bij bewoners. Geothermie wordt vaak als
warmtebron ingezet bij grote woonkernen.
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In de nieuwbouw is de helft van alle gebruikte materialen te recyclen. De
milieuschadelijke effecten van de bouw zijn teruggebracht tot 60% ten opzichte
van 2010. Het waterverbruik is gedaald naar 40% ten opzichte van 2010.
Hiervan wordt 20% direct bespaard door waterreducerende kranen en douches,
20% door het afvangen en gebruiken van regenwater van daken met
nanocoating, en 20% door grijswatercircuits, vegetatiedaken en tuinen. Alle
nieuw te bouwen huizen zijn voor 50% energieleverend. Het leeuwendeel (80%)
van de benodigde energie wordt opgewekt via zonnepanelen. De overmaat wordt
tijdelijk opgeslagen in groene accu’s of wordt afgestaan aan het lokale
energienetwerk. De aanvullende elektriciteit wordt ook vanuit dit netwerk
gehaald, da t zelf zijn energie haalt uit bronnen als wind en biogas.

2025-2035: Transparantie en samenwerking
Woningen zijn nu niet langer verspillend, maar hebben nog wel warmte en
energie nodig, die ze gedeeltelijk zelf produceren. De bestaande woningvoorraad
kan steeds beter worden aangepast aan fluctuaties in vraag of een verandering
hiervan. Beperkt overaanbod op de huizenmarkt leidt tot competentiestrijd op
het vlak van duurzaamheid. Niet-duurzame woningen prijzen zich uit de markt.
Er is inmiddels een complete transparantie van gebouwen en materialen. Het is
bekend waar alle materialen vandaan komen en waarheen ze teruggaan wanneer
ze niet langer nodig zijn. De leverancier is verantwoordelijk voor afvalstromen en
neemt alle materialen terug. Afvalverwerking is geheel geautomatiseerd en in
ieder huishouden wordt door middel van nauwkeurige registratie per kilo
afgerekend. Door een ondergronds luchtkokersysteem wordt afval afgezogen,
gesorteerd en verwerkt voor hergebruik.
Cradle-to-cradle en de Nieuwe Stappenstrategie (waarbij de energievraag wordt
beperkt, reststromen worden hergebruikt en duurzame energiebronnen worden
aangewend) zouden in deze periode volledig ingevoerd moeten zijn in het
bouwen. Integraal ontwerpen en een bouwproces waarin interdisciplinair wordt
samengewerkt, vormen daarvoor noodzakelijke voorwaarden.

4. Verduurzaming van de wooneconomie
In onze ogen kan de economische waardering van maatschappelijke en
milieueffecten van wonen een belangrijke rol spelen in het streven naar een
duurzame wooneconomie in 2035. Centraal hierbij staat de rol van beleid en
regelgeving. De waarde van wonen wordt bepaald door de mate waarin de
woning en de woonomgeving voldoen aan de woonbehoeftes én door de grootte
van vraag en aanbod van die behoeftes. Wooneconomie is dan ook een abstract
en samengesteld begrip met een subjectief karakter. Een duurzame
wooneconomie onderscheidt zich door de samenhang tussen de verschillende
behoeftes te zoeken. Dat vraagt om een totaal andere benadering dan de huidige
wooneconomie, die vooral gericht is op het in stand houden van het
spanningsveld tussen behoefte, mogelijkheden en realisatie.
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4.1. Waar willen we heen?
In 2035 kenmerkt de Nederlandse samenleving zich door betrokkenheid.
Bewoners zijn betrokken bij de woonlocatie, de bouwsector bij het object en
financiële instellingen bij hun investeringen. Dat uit zich in aandacht en
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het eigen handelen, maar ook in
aandacht voor de gevolgen van het handelen van anderen. De betrokken partijen
brengen een onderling evenwicht tot stand, waarbij het principe geldt dat degene
die het evenwicht verstoort, schadeplichtig is aan de gedupeerde(n).
Door een nog breder gebruik van internet is een opensource-maatschappij
ontstaan, waarin iedereen steeds gemakkelijker relevante informatie kan
verkrijgen van en over iedereen. Hierdoor is zichtbaar wat anderen te bieden en
te vragen hebben, maar ook waar overlast begint. Direct betrokkenen beoordelen
gezamenlijk of een wijziging van een bestaande situatie mogelijk of zelfs
noodzakelijk is. De overheid heeft een eenduidig beleid en is vooral gericht op
ondersteunen en faciliteren, door werkbare randvoorwaarden voor duurzame
ontwikkeling te creëren. Subsidies zijn hierdoor tot een minimum gedaald.
Collectief bezit is gangbaar geworden: iedere gebruiker van een gebouw of
terrein is (mede)eigenaar. In elk huurcontract is een vastgelegde koopprijs
opgenomen, wat de betrokkenheid van de bewoners sterk verhoogt.
Bouwbedrijven hebben de rol van woningbouwverenigingen over genomen. De
publieke ruimte is een openbare ruimte die in collectief eigendom is van de
gebruikers, gewogen naar de mate van gebruik. Bewoners zijn bijvoorbeeld
mede-eigenaar van het omringende woongebied en winkeleigenaars van het
winkelgebied waarin hun zaak is gevestigd. Grootschalige gebruikers van een
straat, zoals een stadion, schouwburg of conferentieruimte, zijn mede-eigenaar
van de directe toegangsweg. Het eigendom van de overheid is minimaal.

4.2. Wat houdt ons tegen?
Het huidige beleid kenmerkt zich door symptoombestrijding, kortetermijndenken
en stimulering van de achterblijvers. Alle drie deze factoren staan de
ontwikkeling naar een duurzame samenleving in de weg. Symptoombestrijding
neemt de oorzaak van problemen niet weg, kortetermijndenken leidt niet tot
duurzame keuzes en het stimuleren van achterblijvers maakt het lonend om een
achterblijver te zijn.
Daar komt bij dat maatschappelijke veranderingen maar moeizaam wortel
schieten in een politiek systeem dat in feite een gezichtsveld heeft tot de
volgende verkiezingen. Hoewel in visies en doorberekeningen de lange termijn
wel wordt meegenomen, blijft de korte termijn door de aard van het politieke
bestel toch bepalend. Voor een andere, langetermijnaanpak ontbreekt vaak
simpelweg de tijd en het gevoel van urgentie. Tegelijkertijd ligt de
maatschappelijke focus op wat (nog) niet goed is: leefbaarheid van een wijk
wordt afgemeten aan de mate van overlast en verloedering of de afwezigheid
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van sociale samenhang. Deze negatieve grondhouding is een wankele basis voor
positieve veranderingen.
Het systeem van subsidie, belasting en boete werkt averechts voor de
verduurzaming. Deze aanpak is wel gedragsgericht, maar verlaagt tegelijkertijd
de betrokkenheid, terwijl die juist een cruciale rol speelt in de transitie die ons
voor ogen staat. Boetes zijn niet constructief en zouden vervangen kunnen
worden door gerichte compensatie. Woonbelastingen zouden op een positieve
manier kunnen worden hervormd door het geld beschikbaar te stellen aan de
betrokkenen, ter investering in de eigen directe omgeving. Ook zou
voorbeeldgedrag van een overheid die voorop loopt bij duurzame ontwikkelingen,
een sturend effect kunnen hebben. Daar is tot dusverre onvoldoende sprake van.
De wet- en regelgeving voor het bouwproces zelf werpt ook obstakels op. Een
overdaad aan regels belemmert niet alleen een persoonlijke indeling van de
woonplek, maar staat ook duurzame vernieuwingen in de weg. Tegelijkertijd
lopen geplande verbeteringen in de regelgeving op het gebied van duurzaamheid
vertraging op. Zo zou het zogenoemde energieprestatielabel per 1 januari 2008
verplicht worden bij verkoop van woningen, maar vindt de feitelijke invoering van
het label pas (stapsgewijs) plaats vanaf halverwege 2012.

4.3. Hoe pakken we dit aan?
Om tot een zichzelf in stand houdende en daarmee duurzame wooneconomie te
komen, zijn volgens ons de volgende stappen nodig:
•

•
•
•
•
•
•
•

Omschakeling naar een opensource-maatschappij, waarbij de gevolgen
van het eigen handelen zichtbaar zijn en getoetst (kunnen) worden aan
duurzame criteria.
Financiële waardebepaling van maatschappelijke en milieueffecten zoals de
prijs van de milieuverstoring tijdens de levensloop van een woning.
Afbouw van subsidies.
Verkleining van de overheid .
Vorming van een faciliterende regelgeving door een vooroplopende
overheid.
Vergroten van betrokkenheid bij de eigen (gebruiks)omgeving en het eigen
handelen van alle bij de wooneconomie betrokken partijen.
Verhogen van de kennis van het milieu en de gevolgen van menselijk
handelen.
Realisatie van decentrale stromen van afval, energie, en water.

De laatste drie aspecten zijn al in eerdere paragrafen aan de orde gekomen,
maar liggen in onze ogen deels ook bij een (afgeslankte) overheid. In een
uitvoerig studiedocument dat ten grondslag ligt aan dit hoofdstuk, schetsen we,
wederom in verschillende tijdvakken, een gedetailleerd beeld van hoe een
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dergelijke transitie eruit zou kunnen zien en welke mechanismen deze
veranderingen in werking zouden kunnen zetten.
Voor aanpassingen in de regelgeving, zoals wij hier voorstellen, is allereerst
politieke bereidheid nodig. De grootste drempel zal liggen bij de
privacyregelgeving en de bereidheid van de overheid om in te krimpen. De
grootste taak voor de politiek en de overheid is het rijp maken van de bevolking
voor de omschakeling van een passieve maatschappij naar een actief betrokken
houding. Samenwerking tussen diverse betrokken partijen is daarbij het
toverwoord, met kennisvergroting op basis van heldere informatie als belangrijke
voorwaarde.

5.

Conclusie

Onze analyse laat zien dat er erg veel factoren van invloed zijn op het wonen in
Nederland. In de periode van transitie bieden demografische, economische,
sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen zowel kansen als
bedreigingen. Er zijn dan ook vele routes uit te stippelen naar ons doel:
duurzaam wonen in 2035. Eén ding is zeker: welke weg we ook kiezen, we zullen
deze met z’n allen moeten bewandelen. Ieder van ons kan (en moet) een
bijdrage leveren aan de ingrijpende veranderingen die nodig zijn om een
werkelijke omslag te bereiken in onze manier van wonen en leven. Daarnaast
spelen ook de overheid, kennisinstellingen, de bouwsector en de mediasector een
cruciale rol.
Terug naar de kernvragen uit onze probleemstelling: Hoe kunnen we rekening
houden met de dynamiek van wonen? Hoe gaan we optimaal gebruikmaken van
de omgeving en bronnen voor wonen? Hoe kun je de maatschappelijke en
milieueffecten van wonen economisch waarderen? Al zoekend kwamen wij
erachter dat de antwoorden op deze drie vragen nauw met elkaar verbonden
zijn. Duurzame bouwmethodes zorgen niet alleen voor gesloten materiaalcycli,
maar houden door de langetermijnvisie waarmee ze worden ontworpen
tegelijkertijd ook rekening met veranderende bewonerswensen. Renovatie,
herbestemming en sloop spelen niet alleen in op de veranderende samenstelling
en spreiding van de bevolking, maar zijn in veel gevallen ook duurzamere
oplossingen waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van bronnen. De
economische waardering van wonen versterkt en versnelt de beide andere
processen. Om de vele antwoorden op onze kernvragen inzichtelijk te maken,
hebben we voor elk van de partijen die een rol spelen in de concrete invulling
ervan, per tijdsblok van vijf tot tien jaar, heldere acties geformuleerd. In het
onderliggende studiedocument zijn deze acties samengevat in vijf overzichtelijke
matrices.
Tenslotte nog een paar in het oog springende vaststellingen.
We hebben gezien dat integraal ontwerpen en een interdisciplinaire
samenwerking essentieel zijn voor een duurzaam bouwproces. In de bestaande
woningvoorraad is nog een flinke slag te maken om tot energieneutrale of zelfs
energieleverende gebouwen te komen. Door de bestaande gebouwen te
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verduurzamen en minder woningen vroegtijdig te slopen, ontstaat er winst op
het gebied van materiaal- en energiegebruik. Bestaande duurzame technieken en
producten zouden het uitgangspunt moeten gaan vormen en meer betekenis
krijgen dan een halfslachtige vorm van ‘greenwashing’. Een integrale benadering
op het gebied van afval, energie en ruimte kan de omgeving en woningen
energieneutraal maken. Het gebruik van natuurlijke energiebronnen, zon, wind
en water moet meer geïntegreerd en toegepast worden in de praktijk.
Betrokkenheid bij en respect voor de natuur moet een vanzelfsprekende prioriteit
zijn.
Economische waardering van de maatschappelijke en milieueffecten van wonen
kan het transitieproces aanmerkelijk versnellen. Daarvoor zal duurzaamheid
meer als woonkwaliteit moeten worden erkend. Geldbesparing, tijdwinst en het
verbeteren van wooncomfort, zijn belangrijke ‘triggers’ die als beloning ingezet
kunnen worden. Daarnaast moet ingespeeld worden op de emotie: het voelt
goed en slim om een duurzame levensstijl aan te nemen. Het is zelfs hip.
Duurzaam investeren en renoveren moet duidelijk lonend zijn. Transparante
financieringsconstructies, waarbij besparingen op bijvoorbeeld energie en water
in de toekomst netto contant worden meegenomen in de financieringskosten,
kunnen duurzame investeringen betaalbaar maken.
Een belangrijke taak voor de politiek is het activeren van de bevolking. Een
regelrechte uitdaging, ook omdat dit uiteindelijk zal leiden tot vereenvoudiging
van regelgeving en terugtrekking van de overheid. Het verhogen van kennis en
betrokkenheid bij de bewoners zelf is daarbij een eerste stap. Anno 2011 worden
mensen zich al bewuster van de sociaal-maatschappelijke dynamiek rondom
wonen, door de toenemende openheid, kennis en samenwerking (lees: internet).
Dat maakt de stap naar feitelijke gedragsverandering geleidelijk kleiner. Het
verspreiden van heldere informatie is in dit proces van groot belang.
Crowdsourcing en social media zijn belangrijke versnellers in dit proces. Het
bewijs daarvan ligt nu voor u.
De uitdagingen waar we voor staan, vragen om enorme aanpassingen van de
huidige situatie. Een scepticus zou ons voorstel eenvoudig bij voorbaat
onhaalbaar kunnen noemen. Laten we hem of haar antwoorden door een oude
oosterse wijsheid te citeren: zelfs de langste reis begint met een eerste stap. Het
beschikbaar stellen en verspreiden van informatie vormt in onze ogen de eerste
stap van deze reis. Want zonder kennis geen betrokkenheid, zonder
betrokkenheid geen besef van duurzaamheid en zonder besef van duurzaamheid
geen prikkel tot verandering.
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De deelnemers
Monique Bollen (43 jaar, getrouwd, twee kinderen) is van huis uit milieukundige en
heeft werkervaring in de ‘milieuwereld’ opgedaan als onderzoeker, beleidsmedewerker
en manager. Haar interesse ligt bij het milieu geplaatst in een bredere context;
duurzaamheid.
In haar ogen is er een kleine stap in de richting van een duurzame samenleving
gezet, zo zijn de relatief eenvoudig op te lossen problemen redelijk aangepakt. Alleen
het echte werk om tot een duurzame samenleving te komen……dat moet nog
beginnen. Daar is ondermeer een hele gedragsverandering voor nodig. Met haar
bijdrage aan OCF2 hoopt ze input te leveren die ingrijpt op deze broodnodige
gedragsverandering voor een Duurzaam Nederland. In haar werk richt zij zich nu op
het bieden van praktische alledaagse oplossingen voor een ‘duurzaam leven’. Dit met
het openen van winkels en webwinkels onder de naam ‘Eko2go’ met duurzame
producten voor huis en tuin en het leveren van praktisch dagelijks toepasbare tips die
het leven op een eenvoudige wijze wat duurzamer maken (ondermeer via de
informatie site www.zininduurzaam.nl). Haar motto is dat heel veel gewoon nog kan,
maar net wel even op een andere manier, namelijk de duurzame manier.
Dirk Dekker Na zijn bedrijfskundige opleiding en scriptie over online sociale
netwerken is Dirk Dekker gaan werken bij Boer&Croon als adviseur bij
verandervraagstukken in een media gerelateerde omgeving. Technologie speelde altijd
een grote rol bij deze veranderingen.
Zijn zoektocht naar het definiëren van een nieuwe manier van werken, waar werken
en leven één zijn, heeft onder andere geresulteerd in een bestuursfunctie bij de
Stichting Return to Sender (import van eerlijke producten met een goed verhaal voor
de bewuste Nederlandse consument).
Daarnaast is hij zijn
eigen onderneming Being Development gestart: ontwikkelen van duurzaam vastgoed
met een focus op betaalbare, duurzame design woningen. De transitie van een aanbod
gedreven woningmarkt naar een vraaggedreven, bewuste markt waar de nieuwe
manier van leven tot uiting komt is hier van groot belang (www.beingdevelopment.nl).
De leidende rol van de bewoner in deze transitie en uitdagingen omtrent
communicatie zijn voor Dirk de meest boeiende vraagstukken binnen Our Common
Future 2.0.
Dirk Dekker, +31629570645, ddekker@beingdevelopment.nl
Wim Doedens heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente.
Na een tweetal commerciële functies bij Hartman Tuinmeubelen en 12 jaar
directeur/eigenaar te zijn geweest van Top Bakkers Nederland is Wim in 2008
uitgetreden om zich te richten op nieuwe en duurzame uitdagingen.
Vanuit Wing Participaties ontwikkelt Wim thans een natuurbeleefpark in Oldenzaal. In
een fantastische natuuromgeving probeert hij om vanuit fun-creatie jongeren weer de
connectie met de natuur te laten maken. Doel is om aansluitend een educatief
centrum te bouwen, gericht op duurzame thema’s als: energietechnologie, C2C,
biodiversiteit, slow food en Biomimicry.
De ontwikkelingen in de duurzame sector hebben Wims belangstelling. OCF 2.0 geeft
hem de mogelijkheid bij te dragen, te leren en een beeld te vormen van het te
bouwen centrum.
Na de Pedagogische Technische Hogeschool is Marjo van Gennip vooral werkzaam
geweest als projectleider in de aannemerij (voornamelijk onderhoudsprojecten) en
later als adviseur in huisvestingstrajecten bij ICS adviseurs en de Brink Groep. Hierna
is Marjo mede eigenaar geworden van JNB Partner in leren en ontwikkelen, een

adviesbureau dat zich bezighoud met het ontwikkelen van mens en organisatie. JNB
begeleidt vooral bouw (gerelateerde) organisaties en het onderwijsveld met o.a.
projectmanagement en advies, (beroepen) onderzoek en het opzetten van nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen onderwijsveld en bedrijfsleven. Marjo is ook
gecertificeerd personal coach en begeleidt werknemers met werkgerelateerde vragen.
Duurzaamheid heeft al heel lang de belangstelling van Marjo. Binnen het thema
Wonen van Our Common Future 2.0 ziet Marjo kans haar werkervaring als input te
gebruiken bij het formuleren van een duurzame toekomstvisie.
Susanne Ijsenbrandt In haar tienerjaren hard gewerkt aan een carrière als
balletdanseres op de dansacademie in Arnhem maar als puber meer geïnteresseerd
geraakt in commercie. Na de HEAO Haarlem, International Business, een aantal jaren
werkervaring in de autobrandstofpassen branche opgedaan. Vervolgens een
indrukwekkende ´wereldreis` gemaakt met haar huidige echtgenoot. Circa tien jaar
gewerkt als Marketing-Communicatie Manager bij ING Wholesale Banking. En zich
daarna ingezet voor ING Microfinance Support waar haar interesse voor
maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid vormgegeven werd. Na het
volgen van een opleiding MVO aan de Universiteit van Amsterdam begonnen bij
Ballast Nedam Sustainability Services. Daar is zij nu verantwoordelijk voor onder meer
het duurzaamheidbeleid en MVO rapportage. Het vergroten van bewustwording voor
duurzaam ondernemen is haar grootste uitdaging. Het trekken van het thema wonen
ziet ze dan ook als een goede impuls en een enorme uitdaging om die bewustwording
te vergroten zowel binnen als buiten de Ballast nedam organisatie.
Erik Jacobs Lord Na een eerste studie in archeologie en een carrière in ICT in
Amerika en Duitsland, studeerde Erika Jacobs Lord in 2009 af met een BA en Master
Interior Design (cum laude) van de maHKU. In 2009 richtte ze Studio Lord Interior
Architecture op. Studio Lord ontwerpt grote meubels en interieurs, met een
specialisatie in natuurlijke en duurzame oplossingen. Door het verantwoord toepassen
van (recyclede) materialen streeft Studio Lord naar ontwerpen die minimaal impact op
de omgeving uitoefenen.
Door deelname aan OCF 2.0 heeft Erika een visie op de toekomst van wonen
ontwikkelt die haar dagelijkse ontwerppraktijk positief zal beïnvloeden.
Wim Kleingeld Na een hogere technische opleiding en aanvullende management
cursussen is Wim Kleingeld gaan werken bij een non-profit organisatie in de
volkshuisvesting (STZ nu Vestia).
Via groot onderhoud en woningverbetering, stadsvernieuwing en
projectontwikkeling (o.a. de Kop van Zuid) doorgegroeid naar het management team
van deze organisatie. Eind jaren negentig de overstap gemaakt naar de profit
organisatie Ballast Nedam Bouw.
Na vijf jaar als senior projectmanager te hebben gewerkt, ingegaan op het verzoek
om bij de afdeling Research & Development te gaan werken. Tot heden is Wim daar
nog werkzaam, highlights zijn ’’Origineel Wonen”, Climate Green’’ en ‘’iQwoning’’.
Wonen in al zijn vormen en benaderingen hebben Wim zijn belangstelling,
Our Common Future 2.0 geeft hem de kans om daarop invloed uit te kunnen
oefenen.
Ariane Lelieveld heeft een brede achtergrond in de bouw- en architectuur, die zij
verkreeg door de opleiding M.T.S. Bouwkunde te combineren met het creatieve beroep
interieur architect.
Deze combinatie heeft haar laten groeien tot iemand die het technische vak leerde
toepassen in praktische zin maar vooral ook heeft leren denken in concepten, out of
the box om tot creatieve en (ver)nieuwende oplossingen te komen.

In juli 2010 heeft zij kans gezien om een uitdaging in Mozambique aan te gaan. Een
inspirerende bijdrage aan de bouw van een bijeenkomsten centrum wordt momenteel
geleverd. Belangrijkste verrijking aan haar Afrikaanse bezoek is het beter relativeren
en definiëren waar het over gaat. Zij is scherper geworden en klaar om als
zelfstandige duurzame adviseur- interieur architect de toekomst tegemoet te gaan.
Haar kennis en ervaring heeft zij binnen OCF2.0 thema wonen willen delen om een
gezamenlijk een scherpe visie neer te zetten.
John Mes ontkiemde zijn carrière in de farmaceutische proces en productontwikkeling
in 1988. Eerst bij Solvay en daarna Sanquin viel hij op door de combinatie van snel
analytisch inzicht en maatschappelijke betrokkenheid. Na een hersenbloeding van zijn
90 jarige zelfstandig levende grootvader besloot hij bij hem te gaan wonen om
daarmee zijn grootvaders zelfstandigheid te waarborgen. Deze stap zette een proces
in werking waarbij John Mes besloot voortaan betrokkenheid boven een verstandelijke
carrière te stellen. Na het overlijden van zijn grootvader in 1994 volgde tot 1997 een
leven van reizen en het her en der ondersteunen van maatschappelijke projecten en
milieuprotesten waarbij hij een zoveel mogelijk autarkisch bestaan koppelde aan een
betaalde baan als bemanningslid bij GreenPeace. Door de zwangerschap bij zijn
vriendin (sinds 1998 echtgenote) richtte John zich weer op Nederland en rolde de
biologische landbouw in. Hiermee startte een reis door de hele biologische
bedrijfskolom van producent (biologisch tuinbouwbedrijf), verwerker (biologische
kaasmaker tegenwoordig onderdeel van Campina), groothandel (Natudis
tegenwoordig onderdeel van Wessanen) en detailhandel (eigen natuurvoedingswinkel
tegenwoordig in handen van zijn vrouw) waar hij binnen een half jaar na de start
voorzitter werd namens de natuurvoedingswinkels (onderdeel Vakcentrum). Begin
2010 startte John zijn huidige bedrijf Dorpsplein Innovaties en houdt hij zich bezig
met het verhogen van maatschappelijke betrokkenheid bij bestaande activiteiten zoals
de nu lopende projecten van de omvorming van bioscoop naar ervaringstheater en het
opzetten van een organisatie voor de private realisatie van tien procent biologische
landbouw in combinatie met het zonder overheidssteun tot stand brengen van de
ecologische hoofdstructuur (EHS). Het OCF2.0 project sluit heel goed aan bij de
activiteiten van John waarbij hij vooral een groot voorstander is van de
maatschappelijke open source gedachte. Zijn levensthema is niet voor niets “zonder
kennis geen betrokkenheid en zonder betrokkenheid geen duurzaamheid”.
Jochem Mos is in 1983 geboren in Den Haag. In 2007 rondde hij zijn studie
Bedrijfskunde af van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, met een specialisme in
Innovatiemanagement. Na een stage bij KPMG was een vast dienstverband een
logische vervolgstap. KPMG bood kansen in de back-office bij overheden om
verbeteringen binnen de organisatie te monitoren. Deze kennis nam hij mee naar
Ballast Nedam, waar een gestructureerde aanpak en een groot enthousiasme tot een
eerste CO2 footprint leidde. In 2010 sloot Jochem het jaar af door geheel Ballast
Nedam op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder te brengen. De CO2
prestatieladder is een meetinstrument dat bedrijven beloont die proactief
klimaatverandering bestrijden. Met het enthousiasme van het OCF team en zijn kennis
en kunde probeert Jochem in 2011 met een eigen bedrijf zijn bijdrage te leveren aan
een schonere, duurzame wereld.
Annelies Roon (1966) is tekstschrijver en werkt sinds 2002 zelfstandig onder de
naam De Schrijverij (www.schrijverij.nl). Ze schrijft op freelance basis voor bedrijven
als Ballast Nedam, Twynstra Gudde en Corus, maar ook voor dagbladen (NRC, Trouw),
tijdschriften (Onze Wereld, Hivos Magazine, WIT Wedding) en sponsored magazines
(Allerhande, Kruiselings, Waterwerkers).

Haar groeiende belangstelling voor duurzaamheid en klimaatverandering leidde tot
dusverre tot een blog met columns over dit onderwerp (www.hetgroeneweb.nl) en
deelname als eindredacteur aan OCF 2.0. Ze werkt op vrijwillige basis als voorlichter
voor Greenpeace en hoopt nog meer manieren te vinden om een bijdrage te leveren
aan een duurzame toekomst voor haar kinderen (en die van anderen, trouwens).
Marjet Rutten (1977) is vanaf 1996 werkzaam in het werkveld van marketing en
communicatie, waarvan 13 jaar in de bouw-, vastgoed- en installatiewereld. Zij werkt
als zelfstandig ondernemer en is onder meer oprichter van BouwKennis en
BauInfoConsult.
Tegenwoordig werkt Marjet als zelfstandig adviseur en ondersteunt zij organisaties
in de bouw-, vastgoed- en installatiewereld op het gebied van marketing en innovatie.
Marjet is bovendien schrijver van het boek: Van Yab-Yum naar Dim-Sum,
uitdagende visies voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector in 2025 (zie
www.debouwin2025.nl).
Jan-Willem Schellekens Tijdens de opleiding bouwkunde aan de TU/e bijzonder
geïnteresseerd geraakt in duurzaamheid. Binnen en buiten het curriculum vakken
gevolgd in alle aspecten van duurzaamheid. Naast de opleiding bouwkunde ook bezig
met het behalen van het duurzaamheids certificaat van de TU. Dit is een universitair
certificaat dat verder gaat dan alleen bouwkunde, omdat duurzaamheid ook niet als
losstaand bouwkundig probleem gezien kan worden. Een bijzondere persoonlijke
fascinatie binnen de ontwikkeling van duurzaamheid is de vraag waarom deze
ontwikkeling zich niet sneller en intensiever ontwikkelt. Ervan overtuigd dat het moet,
we weten hoe het moet maar waarom doen we dat dan niet?
Ik doe mee aan dit project omdat ik vind dat het de hoogste tijd is dat er wat
gedaan wordt; niet alleen aan een vernieuwde/ aangescherpte visie maar ook aan een
bewustwording die voor de duurzame ontwikkeling zo broodnodig is.
Na het afronden van de HTS bouwkunde in Utrecht heeft Hans Stofberg in diverse
disciplines in de bouw gewerkt. Van aannemer Dura Vermeer, via van Overhagen
architecten naar Kats en Waalwijk Bouwadvies en Projectmanagement. Sinds vijf jaar
is Hans werkzaam bij een projectontwikkelaar in de woningbouw; ABB
Projectontwikkeling te Sliedrecht.
Momenteel is Hans al enige tijd sterk geïnteresseerd in de vraag hoe woningbouw
zo duurzaam en economisch mogelijk gerealiseerd kan worden. Hans wil zijn
technische kennis en inventiviteit de komende jaren o.a. inzetten bij het technisch
implementeren van de Cradle to Cradle uitgangspunten in de Nederlandse
woningbouw.
Emil Talen werd in 1978 te Brielle geboren. Tijdens zijn studie is zijn interesse
voor innovatie en multidisciplinaire samenwerking in het bouwproces gegroeid. Met de
ontwikkeling van een vitaal én technocratisch woonconcept heeft hij zijn
Masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit
Eindhoven afgerond. Als architect heeft Emil, in zijn streven processen, menselijke
interactie en de kwaliteit van de veranderende gebouwde leefomgeving te verbeteren,
bewust gekozen voor ervaring in het bouwmanagement. Door deelname aan OCF 2.0,
ervaring in onderwijs en zijn eigen onderneming FIDeTA, wil Emil kennis en inzichten
ontwikkelen en delen teneinde aan complexe maatschappelijke vraagstukken een
oplossing te bieden.
Marjolein Themmen is sociaal geograaf en natuurgids. Al op haar 14e maakte zij
zich zorgen over de invloed van menselijk handelen op het klimaat. Toch verdiepte zij

zich de laatste jaren vooral in het zichtbaar maken van de schoonheid van de natuur
en de verbinding van mensen met hun directe omgeving; bekend maakt bemind.
Dit doet zij door de natuureducatieve en cultuurhistorische projecten van Buro
IJsvogeltje. Duurzaamheid stond altijd hoog in haar vaandel. De laatste jaren zoekt ze
vooral op lokale schaal naar duurzame oplossingen voor het gebruik van energie,
water en (bouw)materialen.
Harbert van der Wildt is sinds 2006 algemeen directeur van Ballast Nedam
Concessies. Deze business unit is eindverantwoordelijk voor het tenderen, managen
en beheren van de PPS-projecten, projectfinancieringen en enkele duurzame start-ups
van Ballast Nedam. Hij is een fervent voorstander van strategische samenwerking en
ketenintegratie binnen de bouwsector. Sinds 2001 tot op de dag van vandaag is hij
actief betrokken of geweest bij zo goed als alle PPS aanbestedingen van de
rijksoverheid in Nederland. Binnen Ballast Nedam Concessies heeft Harbert ook een
business unit opgezet voor private concessies en ventures. Hier worden voornamelijk
duurzame initiatieven of start-ups uitgewerkt tot businesscases en uiteindelijk
zelfstandige bedrijven, voorbeelden zijn Climate Green en CNG Net. Naast zijn directe
werkzaamheden is Harbert betrokken bij diverse initiatieven om de transparantie en
de samenwerking in de bouwsector te stimuleren en om naar innovatie en
vernieuwing te zoeken.
Voor zijn overstap naar Ballast Nedam werkte Harbert bij BAM/HBG voor de
Nederlandse PPS-projecten in de infrastructuurmarkt. Daarvoor als project manager
en civiel ingenieur voor Royal HASKONING in het buitenland in onder andere
Indonesië en West-Afrika . Hij studeerde Civiele Techniek aan de Technische
Universiteit Delft.
Milah Wouters is als cultureel antropoloog sinds 2000 werkzaam op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en ethiek. Sinds een paar jaar als
zelfstandige kennis professional met haar bedrijf Fairvent (www.fairvent.nl). Ze
ondersteunt grote en kleine profit en non-profit bedrijven in strategische keuzes en
vertaling van MVO naar de praktijk. Wat is relevant voor jouw organisatie en hoe
vertaal je dit naar de dagelijkse praktijk? Verantwoord ondernemen is niet iets waar
Milah alleen over adviseert maar vooral ook wat ze zelf doet. Ze is sinds 2009 bezig
met het ontwerpen en bouwen van een duurzaam eigen huis. Naast energie
voorziening heeft ze gekeken naar ecologische en sociale waarde van materialen,
context en indeling. Dit is ook de reden waarom ze zich heeft aangemeld voor het
thema wonen van OCF 2.0. Om haar kennis en ervaring te delen, gezamenlijk een
visie te ontwikkelen en te leren van anderen.
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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 boeken e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

