
 

Algemene Ledenvergadering Noorden Duurzaam 

 

Donderdag 18 november 2021, 16.00 – 17.00 uur 

Locatie: https://www.noordenduurzaam.nl/transitiekamer 

Inloop vanaf 15:30. De ALV is van 16:00 tot 16:30. Het informele deel is van 16.30 

tot 17:30. 

 

Conceptagenda 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

2. Mededelingen 

3. Voordracht door de RvT van dhr. Jitse Terpstra, masterstudent Sociologie 

RuG, als bestuurslid van de vereniging Noorden Duurzaam. 

4. Verslag van de ALV van 27 mei 2021 (bijlage 1) 

5. Jaarplan 2022 (bijlage 2 – de begroting wordt nagezonden) 

6. Datum ALV februari 2022 

7. Rondvraag en sluiting 

 

Informeel deel (toelichtingen en gedachtenwisseling) 

A. Essay taakdemocratie (bijlage 3). In dit essay onderbouwt de vereniging 

haar visie. Er is geruime tijd aan gewerkt door bestuur en RvT en het wordt 

nu voor het eerst integraal aan de leden voorgelegd. Toelichting op de 

stand van zaken en inventariseren van interesse voor een webinar. 

B. Consumentenzelforganisatie voor circulaire economie. In de afgelopen 

maanden heeft het studentenadviesbureau Citys Consultancy Groningen in 

opdracht van Noorden Duurzaam, de Groene Burgemeester Groningen, de 

lector Biobased Business Valorization en de gemeente Groningen 

onderzoek gedaan naar consumentenzelforganisatie. Het onderzoek heeft 

het vermoeden bevestigd dat consumenten een grotere rol kunnen en 

willen spelen in de circulaire economie en dat PVC-recycling daarbij een 

geschikte oefencase kan zijn. Resultaten, conclusies en vervolgstappen. 

C. Ontwerpmethode voor campagneovereenkomsten. Noorden Duurzaam 

werkt samen met onderzoeker en managementboekauteur Majid Iqbal en 

de universiteit Utrecht, in een stageonderzoek dat wordt uitgevoerd door 

Artemis Mantheakis. Mantheakis onderzoekt de toepasbaarheid van de 

ontwerpmethode van Iqbal voor taakdemocratische 

campagneovereenkomsten. De methode is eerder toegepast bij onder 

andere Johnson & Johnson, de NASA en het ministerie van defensie, en 

zorgt bij complexe overeenkomsten voor opsporen van omissies, overlap en 

tegenstrijdigheden en daardoor voor reductie van risico’s en herstelkosten. 

Korte toelichting op de methode en de toepassing op taakdemocratie.   


