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Duurzame ontwikkeling wordt urgenter  

De grenzen worden bereikt. Klimaatverandering, 

vervuiling, grondstofconflicten, onrecht, migratie. 

Duurzaamheid moet breder aangepakt worden: people èn 

planet èn profit; mondiaal èn nationaal èn lokaal. 

Vele voorbeelden laten zien dat het kan. In elke 

keten zijn initiatieven: voedsel, bouw, mobiliteit, energie, 

chemie, etc. In elke sociale omgeving is beweging: thuis, 

in de wijk, op de zaak, op school, in de gemeente. Op elke 

schaal: van bovenaf (windparken op zee); in het 

middenveld (netwerken voor duurzaamheid) en van 

onderop (duurzaam innoveren, duurzaam consumeren).  

Maar het gaat nog niet hard genoeg. Voorbeeld-

projecten, marktwerking en eigen verantwoordelijkheid  

leiden nog te weinig tot omslagen. Kortetermijnbelangen 

wegen vaak zwaar, bij zowel consumenten, bedrijven, 

instellingen als overheden. De verleiding om de rekening 

bij volgende generaties te leggen blijft groot. 

Hoe kunnen we versnellen?  

Transitie gaat in fasen. Omslagen kunnen beginnen 

bij nieuwe kennis en waarden, verdiepen in aansprekende 

voorbeelden en visonair leiderschap, verbreden naar de 

hele markt of samenleving, en uiteindelijk consolideren in 

cultuur, regelgeving en onderwijs. Aansprekende 

voorbeelden hebben we al heel veel. Versnellen is daarom 

steeds meer een vraag van verbreden en consolideren.  

Verbreden en consolideren vraagt een andere 

manier van samenwerken. Niet alleen pionierend en 

informeel, maar ook grootschalig en politiek, want er 

komen grotere belangen in het spel en iedereen moet mee 

kunnen doen. Maatschappij en overheid moeten wel op 

één lijn blijven, want alleen met steun uit de samenleving 

kan de overheid transitiebeleid maken. Nationaal en 

internationaal, en ook in de regio, provincie en gemeente.  

Noorden Duurzaam is infrastructuur 

voor bredere samenwerking.  

Brede samenwerking bij Noorden Duurzaam 

gaat in twee stappen. Stap 1 is dat iedereen lid kan 

worden van een tafel voor een specifiek onderwerp. Stap 2 

is dat deze tafels samen projecten doen. Zo krijg je breed 

samengestelde projectgroepen waarin de leden een 

achterban vertegenwoordigen. Dat maakt branchebrede, 

marktbrede of gebiedsbrede projecten eenvoudiger.  

Noorden Duurzaam ondersteunt tafels en 

projecten. De vereniging initieert en begeleidt tafels, en 

biedt tafels en projecten faciliteiten voor democratie, 

statistiek, communicatie en administratie. Een 

infrastructuur dus voor brede samenwerking. 

 

  

Tafels zijn duidelijk afgebakend. Tafels hebben  

een werkgebied: wijk, plaats, gemeente, provincie, of 

regio. Tafels hebben focus op een thema, sector, keten of 

gebied. 

Tafels vertegenwoordigen een belangengroep. 
Ze zijn daarom open en democratisch. Ze zijn daarom ook 

uniek: er zijn nooit twee tafels met gelijk werkgebied en 

focus. 

Bestaande netwerken kunnen aansluiten als 

tafel. Mits ook uniek, democratisch en afgebakend.  

Hoe werken tafels? 

1. Tafels agenderen kwesties. Ze inventariseren, 

debatteren, stemmen, publiceren. 

2. Tafels steunen en ontwikkelen omslag-

projecten. Ze brainstormen, en prioriteren, ook 

projecten van anderen. Ze ontwikkelen projecten met 

andere tafels voor kwesties die blijven liggen. Gedeeld 

opdrachtgeverschap met andere tafels. 

3. Tafels publiceren cijfers. Ze ontwikkelen 

indicatoren voor kwesties en projecten. Ze voeren 

metingen uit en publiceren urgentie en effect.  

Waarom meedoen? 

Particulieren, bedrijven, instellingen kunnen 

aansluiten bij een tafel. Waarom? Meewerken aan 

de frontlinie van duurzaamheid; toegang tot nieuwe 

kennis; netwerk; invloed; zichtbaarheid. 

Netwerken kunnen onder voorwaarden 

aansluiten als tafel. Waarom? Effectiever door 

breder samenwerken en gedeelde werkwijze, efficiënter 

door gezamenlijke infrastructuur, samen meer invloed op 

transitie, ledenwerving, grotere projecten, meer middelen. 

Overheden kunnen zelforganisatie van 

belangengroepen in tafels bevorderen. 

Waarom? Kosteneffectief versnelling van duurzaamheid, 

grip houden op transitie; emancipatie van doelgroepen 

met achterstand; betere samenwerking tussen 

doelgroepen; laboratorium voor bestuurlijke innovatie. 

Waarom ND en niet wat anders? 

Eerste en grootste tafelnetwerk van Nederland; flexibel 

concept, voortdurend in ontwikkeling; open 

verenigingsstructuur - leden (waaronder ook overheden) 

kiezen de richting; lage contributie; ondersteuning en 

faciliteiten. Doe ND èn wat anders. 

Word lid! Kom kennismaken met een tafel. Kom 

kennismaken op “Noorden Duurzaam Werkt” - iedere 

maand. Meld je aan op noordenduurzaam.nl/aanmelden. 


