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Uitleg 
 
Dit basismateriaal is geschreven voor Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. 
 
Het gaat in op:  
 
1. De basisbegrippen als ecosystemen, water, de bevolkingstoename en het broeikaseffect 

2. Oplossingen. 

3. Wat is duurzaamheid en people, profit, planet  

4. Duurzaamheid thuis. Wat kan je zelf doen ? 

5. Duurzaamheid en het beroep. Wat doet men in de branche en wat doet men op je eigen bedrijf / 
stageplek 

  

Bij de meeste onderdelen staat aangegeven wat de leerdoelen zijn en worden er 10 multiple choise 
vragen over gesteld.  
 
Het is niet de bedoeling dat deze theorie van voor naar achter wordt doorgewerkt.  De student krijgt 
de opdracht in het beroep en thuis op zoek te gaan naar tips en tops of zelf met een idee te komen. 
Dat op een creatieve manier (zie 2.8.). Tijdens die opdracht kan je de theorie in dit deel doornemen.  
Het is wel de bedoeling dat je de theorie uiteindelijk kan toepassen.   
Je docent geeft aan hoe je hier mee om moet gaan.  

 

 
Veel succes met de basismodule duurzaamheid in het beroep ! 
 
Op niveau A verwacht men eenvoudige kennis  
Op niveau B basiskennis 
Op niveau C kennis 
Op niveau D brede kennis over duurzaamheid in al haar facetten. Daarbij moet je de kennis ook uit 
kunnen voeren / kunnen toepassen. 
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1.0. Inleiding 

Je hebt een mooi en belangrijk keuzedeel gekozen. Een keuzedeel om een gelukkige toekomst te 
creëren voor jou en je kinderen. Jij kan er samen met duizenden anderen aan gaan werken. Een 
toekomst zonder een hoop ellende. Want als we zo doorgaan maken we dat er van. 

Op heel veel gebieden worden al oplossingen gezocht en gevonden. Maar dat is nog lang niet 
genoeg. Jij kan meehelpen aan het vinden er van. Daar is creativiteit, innovatie- en denkkracht van 
iedereen voor nodig. De wereld verandert snel en veel nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Daar 
moeten we op inspelen. 
 
Heb je zelf al een idee ? Zijn er dingen waar je je aan ergert en kan verbeteren bij je thuis of in je 
beroep ? Ga er in dit keuzedeel mee aan de slag ! (zie 2.8. Creativiteit; 3.5. Duurzame producten; 3.6. 
Duurzame ideeën 3.7. Ideeën van jongeren).  
 
Daarnaast moeten we er ook naar gaan handelen. Ook jij kan dat doen. Bijvoorbeeld door 
(meer) duurzame producten te kopen, waardoor niet-duurzame bedrijven en industrieën moeten 
stoppen (of zelfs failliet gaan). Door een grotere omzet kunnen duurzame producten ook goedkoper 
worden.  
 
Je bent spekkoper als je iets kleins uitvindt waarmee materiaal of energie kan worden bespaard en 
waar de hele wereld op zit te wachten. Als je nu al nadenkt over waar de wereld dadelijk heen moet, 
loop je voorop en kan je rijk worden. Rijkdom hoeft trouwens niet alleen te maken te hebben met geld. 
Veel of goede vrienden hebben geeft sociale rijkdom. Leven in een schone, mooie en gezonde 
omgeving geeft ecologische rijkdom.  
 

 
 
Via internet en social media (e-mail, twitter, Facebook, LinkedIn, Whatsapp, Instagram etc) kunnen 
ideeën snel over de wereld verspreid worden en kunnen we samen bouwen aan een duurzame 
wereld. Dat is hard nodig ook om later nog prettig en welvarend te kunnen leven.  
 
Doe en denk dus mee! Je hoeft er geen Einstein voor te zijn. Elk klein en goed idee draagt bij. Dat kan 
jij ook. Nederland is erg goed in innovatieve oplossingen en dat willen we graag zo houden. Dat 
schept banen en zorgt ervoor dat onze economie blijft draaien. Dus wees creatief, ondernemend en 
maak gebruik van de nieuwe IT-technieken om de nieuwe duurzame wereld vorm te geven. Het moet 
mogelijk zijn. "Yes we can". 
 
Dat is het doel van dit keuzedeel. Denk en doe mee op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
Dat om er voor te zorgen dat we een gelukkige toekomst tegemoet gaan.  
Daarvoor moet je wel weten wat die gelukkige toekomst bedreigt maar ook aan welke oplossingen 
men nu denkt. Dat ga je leren. 
 
Dit keuzedeel gaat er nog meer om wat je zelf kan bijdragen en hoe je zelf duurzamer kan gaan 
handelen dan om de theorie. In je eigen leefomgeving en dadelijk ook in je beroep.  
 
In dit keuzedeel ga je aan de slag met duurzaamheid in je beroep of in een project. Je docent gaat 
uitleggen wat dat betekent.  
 
Veel succes ! 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/2-circulaire-economie/6-creatieve-oplossingen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/duurzame-producten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/duurzame-ideeen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/duurzame-ideeen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/3-7-ideeen-van-jongeren
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Hier onder een kort inspirerend filmpje over wat bedoeld wordt. 

  

  

http://www.duurzaammbo.nl/images/video/Circular%20economy.wmv
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1.1. Ecosystemen 
 
Na dit deel weet je 

- dat de aarde een ecosysteem is 
- dat er veel kringlopen bestaan  
- dat kringlopen in de war kunnen raken door milieu-aantasting, milieu-uitputting en milieu-vervuiling.  
- wat wordt bedoeld met draagkracht  
- wat wordt bedoeld met ecologische voetafdruk en hoe groot die is  
- wat afwenteling is 

U kan bij het bovenstaande voorbeelden noemen en toepassingen. 

Kennis van duurzaamheidsthema's Respect voor de natuur en haar hulpbronnen 
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Ecosystemen 

 
 
De aarde is eigenlijk één groot ecosysteem. Een systeem waarin planten, dieren en de mens 
samenleven in de lucht, het water en de bodem van de aarde. Een systeem dat afval afbreekt, water 
laat verdampen, laat uitregenen en via rivieren weer in de zee brengt. Een systeem dat planten 
zuurstof laat maken waar dieren en mensen op leven. Die ademen weer CO2 uit waar de planten weer 
op leven. Alles zit in kringlopen, in cirkels. Stoffen worden gebruikt, afgebroken en weer hergebruikt en 
alles draait op zonne-energie. Alles is in balans en kan zich ontwikkelen tot de mooiste tropische 
regenwouden, koraalriffen en landschappen. We noemen dat natuurlijke kringlopen. In een bos is 
alles in evenwicht. Planten en dieren hebben genoeg voedsel en het afval wordt vanzelf verwerkt. De 
kringlopen houden zichzelf in stand.  
 
Opdracht 

Zoek een plaatje van een ecosysteem met de onderlinge verbanden. Beschrijf wat je op het plaatje 
ziet. 

Natuurlijke kringlopen 

Als we ons gedragen onttrekken we van de aarde wat de aarde ook weer kan opleveren. Dan zit je in 
een natuurlijke kringloop en kunnen we duurzaam doorgaan.  Maar als we de kringlopen verstoren, 
kan de natuur zich niet meer herstellen en ontstaan er problemen. (De natuur kan dan niet meer haar 
ecosysteemdiensten leveren). Met hoe meer mensen we zijn, hoe groter de problemen worden.  
 
Opdracht 
 
CO2 (kooldioxide) en O2 zuurstof zitten in een kringloop.  
Welke organismen nemen CO2 op en geven O2 af.  
Welke organismen doen het omgekeerde ? 
Tegenwoordig stijgen de CO2 concentraties in de lucht. Hierdoor ontstaat het broeikaseffect en wordt 
het warmer op aarde. Hoe kan je verklaren dat de CO2 concentraties in de lucht stijgen.  
 
De natuurlijk kringlopen kunnen in de war raken door  
1. milieu-aantasting 
Als we b.v.  tropische regenwouden kappen verdwijnt de leefomgeving van veel planten en dieren. Als 
we de zeeën leegvissen ook.  
2. milieu-uitputting 
Als we meer onttrekken dan de natuur kan aanvullen. B.v. als we als maar oogsten en geen 
voedingstoffen terug brengen op het land. Of als we te veel water onttrekken of teveel delfstoffen 
winnen.  
3. milieu-vervuiling 
Als we giftige stoffen in het milieu brengen die er niet in thuis horen. B.v. als we olie lozen, 
landbouwgif gebruiken dat in de rivieren komt, of uitlaatgassen in de lucht brengen.  
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Opdracht 

De aarde kent tegenwoordig veel problemen. Zet achter de onderstaande onderwerpen een 1 als het 
gaat over milieu-aantasting, een 2 bij milieu-uitputting en een 3 bij milieuvervuiling. Je mag er ook 
meer cijfers achter zetten en zet de reden van je keuze(s) er achter. 
 
Oliewinning 
Gaswinning 
Steenkolenmijnen 
Kopermijnen 
Intensieve landbouw 
Intensieve veeteelt 
Houtkap in oerbossen 
Overbevissing 
Lozing van olie in het water 
Open riool 
 
De draagkracht van de aarde 
 
De aarde heeft een bepaalde draagkracht. Een bepaalde hoeveelheid mensen die met de aarde 
kunnen leven zonder de systemen aan te tasten.  
Die draagkracht staat steeds meer onder druk door het als maar toenemen van de wereldbevolking. 
Daarbij wordt de bevolking steeds gezonder, rijker en veeleisender.  
 
De ecologische voetafdruk 
 
Je kan de manier waarop je leeft omrekenen naar hoeveel ruimte je nodig hebt om aan je behoeften 
te kunnen voorzien.  Dat heet de ecologische voetafdruk. Mensen in Afrika verbruiken veel minder 
energie en grondstoffen dan mensen in Europa of de USA. Als we allemaal zo zouden leven als in 
Nederland hebben we één aardbol extra nodig, zo als de Amerikanen 2 aardbollen extra en zoals in 
Dubai drie aardbollen. Sinds 1978 verbruiken we meer dan de aarde levert. We teren nu in op ons 
natuurlijk kapitaal en van alles komt onder stress te staan.  
Hoe meer mensen met hoe minder we het moeten doen om quitte te spelen. Daarbij worden mensen 
ook nog ouder en willen ze meer welvaart. We moeten dus heel goed gaan nadenken hoe we dit gaan 
oplossen. Hoe we ons duurzaam kunnen ontwikkelen.  
 
Opdracht 
 
Bereken je ecologische voetafdruk hier.  Lees meer over de ecologische voetafdruk hier. 
 
Afwenteling 
 
Veel problemen van rijke landen worden afgewenteld op arme landen. Rijke landen transporteren 
afval naar arme landen. Ook komt veel diervoer uit arme landen. De gewassen, het voedsel komt hier 
maar er wordt geen mest teruggebracht. Hierdoor worden veel gronden in de derde wereld als maar 
armer. Hout komt vaak uit prachtige bossen in arme landen voor onze kozijnen, tuinmeubelen en 
vloeren.  
 
Maak nu de onderstaande vragen ! 
 
Als je de vragen op je smart phone wilt maken kan dat ook. Meld je dan op de site hier onder 
aan rechts boven. Download de drilster app en je kan beginnen.  
 
https://www.drillster.com/drill/alORi8AF-fadLM1lrXhc9g#practice 

  

http://www.duurzaamheidinactie.nl/quickscan/mvs/
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/inleiding/planet/2-uncategorised/3819-footprint
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1.2. Water 
 
Na dit deel weet je 

- wat de gevolgen zijn van geringe draagkracht in droge streken 
- dat water een eerste levensbehoefte is 
- wat waterstress is 
- voorbeelden van watervervuiling 
- hoeveel water je gemiddeld verbruikt 
- wat je kan doen om watergebruik te verminderen 
- welke voordelen rijke landen hebben ten opzichte van arme landen m.b.t. de voedselproductie.  
- waarom er in arme landen soms niet genoeg voedsel is 

Je kan water besparen, water schoon houden.  

Je weet 
- wat de nadelen zijn van bestrijdingsmiddelen 
- wat de nadelen zijn van kunstmest 
- wat de nadelen zijn van producten die niet van de streek en niet van het seizoen komen 
- hoeveel voer er nodig is voor 1 kg kippenvlees en varkens- of rundervlees  
- wat het nadeel is van (overmatig) vleesgebruik 
- wat de nadelen zijn van intensieve veehouderij van kippen, varkens en of koeien 
- wat de nadelen zijn van overbevissing 
- wat de nadelen zijn van gekweekte vis 
- welke keurmerken bestaan die aangeven dat et bovenstaande wel duurzaam wordt geproduceerd. 

U kan voedselverspilling tegengaan. 
U kan duurzame keuzes maken m.b.t. welke voedingsmiddelen je koopt.  
U kan afwegen wat de gevolgen zijn van vlees- en visgebruik. 
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Water 

Drinkwater en voedsel. 
 
In veel droge streken heeft de natuur maar geringe draagkracht. Er kunnen maar weinig mensen 
wonen om aan genoeg voedsel te komen. Als in die gebieden teveel dieren grazen wordt alles 
kaalgevreten. Daarna zal de wind vruchtbare grond wegblazen. Als boeren geen geld hebben voor 
mest of water, zullen landbouwgronden steeds armer worden en uiteindelijk niets meer opbrengen.  
 
(Drink)water 
 
Water is de eerste levensbehoefte. Zonder water ben je in drie dagen dood. Er wordt vaak te royaal 
met water omgegaan en het water is niet gelijk verdeeld over de aarde. In droge gebieden is er te 
weinig water. Als daar ook nog eens te veel mensen wonen krijg je waterstress. Een permanent tekort. 
Als meer water wordt verbruikt dan er in neerslag valt krijg je uiteraard ook problemen.  
Daarnaast wordt het water ook nog eens vaak vervuild door open riolen, overmatig gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, lozingen en plastic etc. 
 

 

Opdracht 
 
Beschrijf aan de hand van de bovenstaande kaart (globaal) de landen waar men watertekorten heeft 
(rood) en waar economische watertekorten (paars). Wat is het verschil. 

 
Zoek uit op internet hoeveel water een Nederlander verbruikt en een Amerikaan.  
 
Geef vier manieren aan waarop je water kan besparen thuis.  
Je kan ook kijken naar de waterpagina op deze site. 

Voedsel 
 
Wereldwijd is er (nog) genoeg voedsel. In rijke landen hebben de gronden vaak al een grote 
draagkracht. Daarbij gebruiken ze moderne landbouwmethoden. De bevolking groeit er ook niet zo 
snel als in arme landen. Er bestaan vaak overschotten aan melk, vlees en graan. Het transport er van 
is ook niet zo'n probleem dus kan men het goed exporteren. Daarbij kunnen rijke landen vaak van 
alles in arme landen (op)kopen. De Amerikanen kopen mais uit Brazilië voor hun runderen. Die 
kunnen er meer voor betalen dan arme Brazilianen.  
 
 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/planet/57-kennisbank/planet/4355-waterverontreiginging-2


Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 12 
 

Opdracht 1 
 
Hier boven staat welke voordelen rijke landen hebben t.o.v. arme m.b.t. de voedselproductie. Beschrijf 
nu welke nadelen arme landen hebben waardoor er niet altijd genoeg voedsel wordt geproduceerd.  
 
Opdracht 2  
 
Zoek het onderstaande uit op internet: 
 
De landbouw gebruikt bij de productie van voedsel vaak bestrijdingsmiddelen. Wat is het nadeel 
daarvan ?. Meerdere items.   
De landbouw gebruikt vaak kunstmest. Wat is het nadeel daarvan ? Meerdere items. 
Groenten en fruit komen vaak uit verre landen. Wat is het nadeel daarvan ?  
Producten die niet uit het seizoen komen zijn vaak geteeld in verre landen of in kassen. Wat is het 
nadeel daarvan ? 
 
Deze nadelen bestaan niet als je biologische streekproducten uit het seizoen koopt. Doe dat zoveel 
mogelijk.  
 
We verspillen ook veel voedsel.  
 
Opdracht 3   
 
Hoe is voedselverspilling tegen te gaan ? Zoek uit op internet. Bespreek je antwoorden met elkaar. 
 
Opdracht 4 
 
Zoek uit hoeveel kilo voer er nodig is voor één kilo kippenvlees. 
Zoek uit hoeveel kilo voer er nodig is voor één kilo rundvlees. 
Om welke redenen zou het voor de wereldbevolking beter zijn als we geen vlees zouden eten. 
 
Zoek op welke nadelen de intensieve veehouderij ofwel de bio-industrie heeft.   
 
Opdracht 5  
 
Er wordt veel te veel vis uit de wereldzeeën gevangen. 
 
Wat is het nadeel daarvan ? 
Welk keurmerk laat zien dat vis duurzaam gevangen is ? 
Veel vis wordt tegenwoordig gekweekt.  
Wat is het nadeel daarvan. Zoek dat op op internet. 
Welk keurmerk geeft aan dat de gekweekte vis duurzaam is gekweekt ? 

Maak nu de onderstaande vragen ! 

Als je de vragen op je smart phone wilt maken kan dat ook. Meld je dan op de site hier onder 
aan rechts boven. Download de drilster app en je kan beginnen.  
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1.3. De wereldbevolking 
 
Na dit deel weet je 

- hoe snel de wereldbevolking groeit 
- wat de gevolgen daarvan zijn 
- waar de groei het grootst is 
- naast het aantal geboorten groeit de wereldbevolking ook door andere oorzaken 
- hoe groot sommige steden al zijn 
- wat China doet om de groei tegen te gaan 
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De wereldbevolking 
 
Groei van de wereldbevolking 

Toen de schrijver klein was leerde hij op de lagere school dat de aarde drie miljard inwoners had. Nu 
zijn er meer dan 7 miljard en jonge mensen gaan mee maken 9 - 10 miljard. Die willen allemaal 
wonen, werken, recreëren, eten op reis gaan enz. Iedere minuut komen er 150 mensen bij. Iedere dag 
216.000 en iedere 12 jaar 1 miljard. Voor al die mensen zijn landbouwgronden nodig en havens, 
wegen, steden, vliegvelden, industrieterreinen enz. Dat gaat natuurlijk ten koste van de natuur en van 
de biodiversiteit. We hebben steeds meer ruimte nodig of pikken die in. Ook voor toerisme op de 
meest ongerepte plekken van de aarde.  
Dat de wereldbevolking groeit, is geen nieuws. Hoe is hier te zien. In hoeverre de groei nog geremd 
wordt door geboortebeperking, ziekten, plagen of rampen is niet te voorspellen, maar zelfs met een 
grote afname in de groei stijgt de wereldbevolking voorlopig nog enorm. 

 

De wereldbevolking, waarvan werd gedacht dat die rond 2050 net boven de negen miljard zou 
stabiliseren, groeit verder door tot 10,1 miljard in 2100. Dat schrijven de Verenigde Naties in 2011 in 
een rapport.  

In Afrika is de groei zo groot, dat het bevolkingsaantal binnen een eeuw zal verdriedubbelen, van 1 
miljard, tot maar liefst 3,6 miljard mensen. Een sombere voorspelling voor een continent waar nu al te 
weinig voedsel en water is. 

Eind oktober 2011 telde de wereld meer dan 7 miljard inwoners. Dat is slechts twaalf jaar nadat de 
grens van 6 miljard werd overschreden.  

http://youtu.be/sc4HxPxNrZ0
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Elk miljard extra maakt het leven op deze planeet 
moeilijker. 'Is dit het einde van de wereld? Nee. Kunnen we tien miljard mensen voeden? 
Waarschijnlijk. Maar we zouden beter af zijn met een kleinere wereldbevolking.' 
Van 2000-2011 is men in Nederland gem. 3,6 jaar ouder geworden. Mannen gem 79,2 jaar en 
vrouwen 82,9 Na 65 leeft een man nog gem 18,3 jaar (waarvan 14 j zonder lich beperkingen) en een 
vrouw 21,3 (waarvan 13 jaar zonder) 
 
Naast de groei van de wereldbevolking groeit ook het aantal mensen in de middenklasse die een huis 
en een auto kan kopen en op vakantie kan gaan. Dat aantal gaat toenemen met 3 miljard mensen 
(vooral in China en India). Ook dat zal een enorme impact hebben op de aarde.   
 

Meer websites met informatie 

UN.population 

Op deze site kun je mooi zien hoe de bevolking in verschillende landen gaat groeien 
Poodwaddle worldclock.swf 

Prachtige site die laat zien hoe de wereldbevolking groeit, hoe de olievoorraden slinken 

etc.   
 

Deze site laat zien hoeveel kinderen er geboren worden op aarde, hoe groot de sterfte is en hoeveel 

CO2 er wordt geproduceerd.  
Kijk ook eens naar: 
 
PowerPointPresentatie van een student over de bevolkingsgroei 

Heel interessante PDF over de toekomst van de aarde  

Aan foto's van de aarde 's-nachts is goed te zien hoe de bevolking groeit. 

http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/mid.htm
http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf
http://www.breathingearth.net/
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Bevolkingsgroei%20PP%20Barrie.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Rob.pdf
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We leven tegenwoordig is mega-steden. Hier onder Mexico city 21 miljoen inwoners 
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Hier onder Tokyo city. 30 miljoen inwoners Alles volgebouwd. Hier is een vierkante meter grond het 
duurste van de wereld. Wil je in een goedkoop hotel dan kan je in een capsule kruipen.   
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Landen als India en China hebben al meer dan duizend miljoen inwoners. Ooit gehoord van 
Chongqing in China. De grootste stad aldaar.  31 miljoen inwoners. Je hebt in China al 31 
Manhattans. In China heeft men sinds 1978 éénkindspolitiek. Dat heeft al 400 miljoen kinderen 
gescheeld hetgeen evenveel is als alle inwoners van heel Europa. Sinds 2015 mag iedereen 
in China weer twee kinderen krijgen.  



Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 19 
 

 

 

Ook India groeit maar door en het land zal China gaan inhalen. Maar men wordt er ook steeds 
welvarenderer. De hoogovens van Nederland zijn in handen van India (Tata steel). Zij trachten 
betaalbare auto's te gaan maken voor de meer dan duizend miljoen inwoners van India. 



Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 20 
 

 
tabel 1 Wereldbevolking (schatting)    

 
1950 1961 1970 1990 1999 2010 2020 2030 2040 2050 

Totaal (miljard) 2,5 3,1 3,7 5.3 6 6,8 7,5 8,1 8,6 8,9 

Groei per jaar 
 

2,18% 2,15% 2,16% 1,47% 1,21% 1,03% 0,80% 0,62% 0,35% 

In welk werelddeel groeit de bevolking het snelst?  Kijk op het onderstaande kaartje. 

 

Grootste steden inclusief voorsteden (in 2009) 

• Tokyo, Japan: 31,2 miljoen 
• New York City, VS: 30,1 miljoen 
• Mexico-Stad, Mexico: 21,5 miljoen 
• Seoul, Zuid-Korea: 20,15 miljoen 
• Sao Paulo, Brazilië: 19,9 miljoen 
• Jakarta, Indonesië: 18,2 miljoen 
• Osaka-Kobe-Kyoto, Japan: 17,6 miljoen 
• New Delhi, India: 17,36 miljoen 
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• Bombay, India: 17,34 miljoen 
• Los Angeles, VS: 16,7 miljoen 
• Caïro, Egypte: 15,86 miljoen 
• Calcutta, India: 14,3 miljoen 
• Manila, Filipijnen: 14,1 miljoen 
• Shanghai, China: 13,9 miljoen 
• Buenos Aires, Argentinië: 13,2 miljoen 
• Moskou, Rusland: 12,2 miljoen 

Extra stof 
 
De bevolkingsgroei draagt bij aan de opwarming van de aarde. 
 
De aarde warmt ook op door de bevolkingsgroei met name in landen als Zuid Azië, Afrika en sommige 
Arabische landen. Aldus Prof. Khalid Rashid, een wiskundige uit Pakistan. 

"In de basis is de groei van de mensheid het grootste probleem. Als de wereld bijvoorbeeld rond de 
100 miljoen mensen zou bevatten, zou de populatie duurzaam kunnen leven. Het effect op de planeet 
zou dan klein zijn," zegt Prof. Rashid. "Het is duidelijk dat in 2050 het Indiase continent 350 miljoen 
Pakistani; 1,65 miljard mensen uit India; 40 miljoen Nepalezen; 300 miljoen mensen uit Bangladesh 
en 30 miljoen Sri Lankezen zal bevatten. Een totaal van 2.4 miljard mensen. Dit was de totale 
populatie op de wereld in 1950. De druk op de hulpbronnen zal gigantisch zijn en de consequenties 
catastrofaal. Rond die tijd zullen de gletschers in de Himalaya verdwenen zijn, de moessons 
onvoorspelbaar, soms teveel regen en soms juist geen en nieuwe oncontroleerbare ziekten. 

"We gaan in de richting van een mega ramp. We zullen een keer wakker worden en merken dat alles 
wat we gisteren hadden (voedsel, water, elektriciteit) verdwenen zijn." De wereldpopulatie zal in 2050 
met 40 % zijn toegenomen. Het lijkt niet te stoppen omdat geboortebeperking vaak wordt neergezet 
als niet humaan. "Men heeft de explosieve populatiegroei in zijn geheel niet willen zien. 
Geboortecontrole is een taboe. In de culturen aldaar wordt gezien hoe meer kinderen hoe sterker de 
familie. Armoede lijkt er niet toe te doen," zegt Dr Rashid. 

De plattelandsbevolking in Pakistan wordt ongeletterd gehouden. "In plaats van scholen te bouwen, 
bouwen ze legers. De landeigenaren zien er op  toe dat de plattelandsbevolking geen scholing krijgt. 
Velen verklaren onderwijs voor vrouwen niet-Islamitisch," legt Dr Rashid uit. De realiteit laat zien dat 
zelfs als de vrouwen minder kinderen willen of anticonceptie toepassen ze in een vijandige niet 
meewerkende sociale structuren belanden. Khan vraagt de leiders van Pakistan dit probleem aan te 
pakken. Stedelijke emissies bedreigen al behoorlijk de volkgezondheid. Helaas zijn de meeste groene 
lobbyisten meer begaan met de effecten op de biodiversiteit dan die op de bevolkingsgroei. 

 

Dr Kashif M. Sheikh, een specialist op het gebied van biodiversiteit, concludeert: "Exponentiële 
menselijke groei is de grootste uitdaging voor het behouden en beschermen van de biodiversiteit in al 
zijn levensvormen." Er zijn klimaatonderzoekers als Dr Shaheen Rafi Khan, van het SDPI (the 
Sustainable Development Policy Institute, die zeggen dat niet het aantal mensen er zoveel toe doet 
maar meer hoe we onze hulpbronnen gebruiken en hoe we leven.  "Omdat," volgens Dr Khan, "de 
focus blijft op emissies in het Noorden en aanpassing aan de klimaatverandering in het Zuiden. Het 
Zuiden is het slachtoffer van de opwarming van de aarde en niet het probleem." Maar als mensen 
proberen te overleven in arme landen is milieuschade duidelijk aanwezig. Duurzame aspecten worden 
niet in acht genomen vanwege de onmiddellijke en dringende behoeften. De toename in het gebruik 
van hout en brandstof, overdadig gebruik van land en water in de vorm van overbegrazing, over-
bevissing, de uitputting van drinkwater en de verwoestijning- zijn algemeen in arme landen. Maar hij 
zegt er wel bij: "De groei van de bevolking zal best een invloed hebben op het klimaat en het land dat 
er behoorlijk toe bijdraagt is India, met zijn grote en groeiende populatie en booming economische 
groei en snelle industrialisatie."Men denkt dat in 2050 de overbevolking stopt en komt er een einde 
aan de babyboom. Wetenschappers hebben het berekend: over veertig jaar groeit het aantal mensen 

 



Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 22 
 

op de planeet aarde niet meer. Dan zitten we op negen miljard zielen en daar blijven we op. De 
ontwikkeling is nu al in gang gezet, want in Europa krimpt de bevolking al. Dat gaat ook in die landen 
gebeuren waar de bevolkingsgroei nu nog explodeert. P+ inventariseert de gevolgen van het stoppen 
van de babyboom. We gaan nog door tot de 9 miljard mensen, en daarbij blijft het. Maar 9 miljard is 
wel drie keer zoveel als toen ik geboren werd dus hebben we drie keer zoveel landbouwgrond nodig 
en ruimte voor wegen, vliegvelden, industrieën ect. Daarbij worden mensen rijker en men verwacht 
dat in 2030 de middenklasse met 3 miljard is toegenomen. 

Vragen 

1. Hoe groot is de wereldbevolking op dit moment ?  
2. Hoe groot was de wereldbevolking in 1960?  
3. Als de wereld 10 miljard mensen telt komt de wereld in serieuze 
problemen. Wanneer is dat?  
4. Wat is de grootste stad op aarde (inclusief voorsteden)?  
5. In de toekomst zal dat Mumbai zijn. Waarom niet een stad in 
China?  
6. Wat doet China om de bevolkingstoename te beperken?  
7. Wat doet Pakistan? 
8. In welke landen groeit de wereldbevolking het hardst?  
9. In welk werelddeel groeit de bevolking het snelst?  
10. In welke landen in Azië groeit de bevolking snel? 

Maak nu de onderstaande vragen ! 

Als je de vragen op je smart phone wilt maken kan dat ook. Meld je 
dan op de site hier onder aan rechts boven. Download de drilster app 
en je kan beginnen.  

 

 
https://www.drillster.com/drill/XfRKsqsb0U0zkI2ZmXMYbg#practice 
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1.4. Het broeikaseffect 

Na dit onderdeel weet je 

- waardoor het broeikaseffect ontstaat 
- hoe koud het hier zou zijn zonder broeikasgassen 
- hoe het komt dat de hoeveelheid CO2 nu zo toeneemt 
- wat er tegen te doen is 
- wat de trias energetica is  

U kan 
- energie besparen 
- indien mogelijk kiezen voor duurzame energie 
- energie zo efficiënt mogelijk gebruiken 
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Het broeikaseffect 
 
Licht bestaat uit golven met verschillende golflengten. Hoe korter de golflengte hoe blauwer het licht 
en hoe meer energie het bevat. En dus hoe gevaarlijker het is voor ons. Hoe langer hoe roder, hoe 
minder energie. Veel lichtgolven kunnen wij niet eens zien als ultraviolet, infrarood, röntgenstraling, 
radiogolven ect.  
 

 
 
Vraag. 
 
Welk licht is gevaarlijker. Infrarood of ultraviolet en waarom ? 
 
De zon geeft licht af met alle golflengten. De energie van dat licht komt op de aarde waardoor de 
aarde opwarmt. Die straalt dan weer infrarood licht uit (dat wij voelen als warmte). Als we geen 
atmosfeer zouden hebben zou dat licht weer in het heelal verdwijnen en zou de aarde 15 graden 
onder nul zijn. Maar door de dampkring en met name door de CO2 in de dampkring weerkaatst het 
infrarode licht waardoor de temperatuur hier is zoals die is. Hoe meer CO2, hoe meer warmte er wordt 
vastgehouden. Dat noemen we het broeikaseffect.  
 
Naast CO2 zijn er ook nog wel andere stoffen die zorgen voor het broeikaseffect als aardgas 
(methaan).  
 
Tegenwoordig verstoken we ieder jaar wat de natuur in 1 miljoen jaar tijd heeft vastgelegd. We 
verstoken aardgas, aardolie en steenkool. Dat is allemaal zonne-energie die ooit is vastgelegd door 
planten en bomen. Nu halen we het naar boven en verbranden deze fossiele brandstoffen. Ze zijn 
fossiel omdat ze onder aardlagen terecht gekomen zijn en daaronder zijn samengeperst. Eigenlijk is 
aardolie dus samengeperste zonne-energie uit vervlogen tijden. Hetzelfde geldt voor steenkool en 
aardgas.     
Bij de verbranding van die fossiele brandstoffen (die altijd onder aardlagen in de bodem zaten) komen 
nu enorme hoeveelheden CO2 vrij. Normaal zouden planten daar blij mee zijn maar die kunnen de 
grote productie niet aan. Sterker nog, er worden veel bossen gekapt en de woestijnen breiden uit. 
Vandaar dat de hoeveelheid CO2 in de lucht als maar toeneemt.  
 
Om dat te voorkomen wil men overstappen op duurzame energie. Energie van wind, zonnepanelen, 
water etc. Dan hoeven we die fossiele brandstoffen niet meer te gebruiken. 
Voorlopig is het nog lang niet zo want voor onze auto's, fabrieken, vliegtuigen, de verwarming van 
huizen ect. gebruiken we nog altijd enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen.  
 
Vragen 
 
Welke doelstelling heeft Nederland m.b.t. duurzame energie in 2020 ? 
Zoek op wat de gevolgen zijn van het opwarmen van de aarde.    
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Oplossingen  

Bij energie gaat men uit van de trias energetica. Drie (tri) regels om goed om te gaan met energie. 

Allereerst bespaar de hoeveelheid energie die je verbruikt. Dat is het meest rendabele.  
Dan wek de energie die over is duurzaam op (via zonnepanelen, windmolens, waterkracht e.d.) 
Dan ga zo efficiënt mogelijk om met de energie die niet duurzaam wordt opgewekt. 

 
Opdracht 
 
Vul deze checklist in m.b.t. energiebesparing thuis. Bekijk de mail die je terug krijgt en geef aan hoe je 
het beste energie kunt gaan besparen.  

Maak nu de onderstaande vragen ! 

Als je de vragen op je smart phone wilt maken kan dat ook. Meld je dan op de site hier onder 
aan rechts boven. Download de drilster app en je kan beginnen.  

https://www.drillster.com/drill/IbKxKPa8FcmI2mQTSpLenQ#practice 

 

 
  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/2014-04-10-08-58-37/energie-besparing-thuis
https://www.drillster.com/drill/IbKxKPa8FcmI2mQTSpLenQ#practice
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2. Oplossingen 

Deze module duurzaamheid is geschreven voor Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. 

Het gaat in op:  
 
1. De basisbegrippen als ecosystemen, water, de bevolkingstoename en het broeikaseffect 

2. De circulaire economie, circulaire producten, circulaire businessmodellen 

3. Wat is duurzaamheid en people, profit, planet  

4. Duurzaamheid thuis. Wat kan je zelf doen ? 

5. Duurzaamheid en het beroep. Wat doet men in de branche en wat doet men op je eigen bedrijf / 
stageplek 

 
Bij de meeste onderdelen staat aangegeven wat de leerdoelen zijn en worden er 10 multiple choise 
vragen over gesteld. 

Veel succes met de basismodule duurzaamheid in het beroep ! 

Als het goed is heb je hoofdstuk 1 af. 

Succes met deel 2: De Circulaire Economie 
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2.0. Oplossingen uit de natuur 
 

Na dit deel weet je 

Wat producenten, consumenten van de eerste, tweede en derde orde zijn en reducenten. 

Wat hun functie is in de natuur 

Wat ze produceren en consumeren en hoe ze de kringlopen rond maken. 

Dat ze werken op zonne-energie. 

U weet ook waarmee ze te vergelijken zijn in onze samenleving. 

U kan de principes uit het schema toepassen op onze samenleving 

Vragen bij basisdeel 5 
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Oplossingen uit  de natuur 

Producenten, Consumenten, Reducenten 

 
 
De zon levert de energie voor het systeem. Producten (P) als planten, bomen, algen en gewassen 
kunnen dat zonlicht met nutriënten (voedingsstoffen) water en CO2 omzetten in brandstoffen en 
bouwstoffen voor zichzelf. Ze producereen daarbij zuurstof (O2).  
 
Maar consumenten leven er ook op. Dieren eten planten om van te leven. Planteneters als koeien, 
varkens, kippen worden consumenten van de eerste orde genoemd (C1). Daar leven weer vleeseters 
(of alleseters) op die worden gerekend tot de consumenten van de tweede orde (C2). De mensheid 
kan je daar ook toe rekenen, maar ook veel roofdieren. Er bestaan ook topvleeseters, roofdieren en 
roofvogels die soms ook weer consumenten van de tweede orde eten en worden dan gerekend tot 
consumenten van de derde orde (C3).  
 
Als dieren dood gaan kunnen er aaseters van leven maar uiteindelijk wordt alles door reducenten als 
schimmels en bacteriën (R) weer omgezet in nutriënten die de producten weer gebruiken. Ook wordt 
de ontlasting en urine van consumenten door reducenten omgezet in nutriënten en is de cirkel rond. 
De producenten leveren zuurstof waar de consumenten op leven. De consumenten leveren CO2 waar 
de producten weer van leven. 
 

 

Dit schema leert ons niet alleen hoe de natuur werkt maar laat ons ook zien hoe duurzame 
ontwikkeling en onze economie in elkaar horen te zitten.  
- Alles op zonne-energie.  
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- De industrie die producten maakt voor consumenten. Producten waar zorgvuldig mee wordt 
omgegaan. Producten die worden doorgegeven, hergebruikt of gerepareerd.  
- Als ze uiteindelijk op zijn moeten ze zo behandeld kunnen worden (door de afvalstoffendienst, door 
recycling of doordat de producent in bezit blijft van haar product en dat weer inzamelt om er nieuwe 
van te maken) dat de grondstoffen weer in de cirkel kunnen worden gebruikt = circulaire economie. 
- Hoe rijker het systeem, hoe minder kwetsbaar. Ofwel groter de biodiversiteit, hoe beter (en hoe meer 
banen).  
- Daarbij zorgt leven er altijd voor dat de omstandigheden voor het leven als maar verbeteren. Het 
creëert rijkdom in plaats van schaarste. Het bijproduct is nog voedsel ook. Het zorgt voor groeiende 
vruchtbaarheid.  
- Het vervuilt haar eigen systeem niet en werkt niet met giftige stoffen (tenzij voor eigen verdediging).  
- Het tast haar eigen systeem niet aan en put de hulpbronnen niet uit.  
 
Dat zijn grofweg de regels. We gaan er nader op in.  
 
Dus de zon staat dan voor duurzame energiebronnen.  
P voor de industrie en de landbouw.  
C1 voor producten die door consumenten gebruikt worden.  
C2 voor reparatie, hergebruik of deelgebruik.  
C3 voor upcycling, of nog verder hergebruik.  
R voor inname, recycling, ontmanteling, grondstoffen weer terug naar de producent.  
De drijvende kracht in de natuur is zonne-energie. In onze economie is de drijvende kracht geld.  
De biodiversiteit staat voor hoe kwetsbaar de economie is en voor het aantal banen in de 
maatschappij. 
 
Hier onder nog een filmpje waarin het bovenstaande wordt uitgelegd. Door op het rad-ikoontje te 
drukken kan je ook ondertiteling in het Nederlands aanzetten (als je niet goed genoeg in Engels 
bent).  

Maak nu de onderstaande vragen ! 

Als je de vragen op je smart phone wilt maken kan dat ook. Meld je dan op de site hier onder 
aan rechts boven. Download de drilster app en je kan beginnen.  

https://www.drillster.com/drill/IbKxKPa8FcmI2mQTSpLenQ#practice 

 
Vragen: 

1. In het verhaal worden schimmels, planten en dieren genoemd. Welke zijn consumenten, 
reducenten en producenten ? 

2a. Wat gebruiken producenten om van te leven ? 3 zaken. 
2b. Wat maken producenten om te kunnen leven ? 3 zaken. 

3a. Wat gebruiken consumenten om van te leven ? 3 zaken 
3b. Wat geven consumenten af ? 

4. Wat is een consument van de eerste orde en wat één van de tweede orde ? 

5. Waar leven aaseters op ? 

6. Waar leven reducenten op ? 

7. Wat produceren reducenten ? 

8.. Wie leven daar weer op ? 

https://www.drillster.com/drill/IbKxKPa8FcmI2mQTSpLenQ#practice
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9. Waarmee zijn In onze samenleving producenten te vergelijken ? 

10.Waarmee consumenten ? 

11.Waarmee is C2 te vergelijken ? 

12.Waarmee is C3 te vergelijken ? 

13. Waarmee reducenten ? 

14. Waarmee biodiversiteit ? 

15. Waarmee is zonne-energie te vergelijken in onze hedendaagse economie ?  
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2.1. Werk met duurzame energie 
 
Doel en vragen 

Leerdoelen 

Na dit deel weet u 

- hoeveel langer de natuur al bestaat dan de mensheid 

- hoeveel aardolie we verbruiken en hoe lang de natuur er over heeft gedaan om dat te maken.  

-  of aardolie weer aangemaakt wordt en wat de prognoses zijn 

- wat met name heeft gezorgd voor onze welvaart 

- wat EROEI is en wat dat betekent voor de prijs 

- waar meer dan de helft van de werledbevolking woont 

- de gevolgen van het broeikaseffect 

- of de top in Kyoto, Johannesburg en Parijs resultaat hebben gehad 

- wat er gebeurt als de CO2 concentratie boven 600 ppm komt 

- wat voor oplossing men in Duitsland heeft gerealiseerd 

- hoe Amsterdam in de Gouden eeuw aan haar energie kwam 

- voorbeelden uit de natuur zuinig om te gaan met energie 

- wat de trias energetica zegt 
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Werk met duurzame energie 

 
                       

De natuur bestaat al 100.000 keer langer dan de mensheid. Beiden draaiden lang op zonne-energie. 
De natuur doet dat nog steeds. Wij in wezen ook nog ware het niet dat we nu zonne-energie 
verbruiken die fossiel is vastgelegd. We verstoken wat de natuur vroeger heeft gemaakt uit zonne-
energie en wat onder aardlagen terecht is gekomen als aardgas, aardolie en steenkool. Dat doen we 
momenteel op grote schaal. We verstoken ieder jaar dat wat de natuur in één miljoen jaar tijd heeft 
vastgelegd. Elke seconde gaan er 1000 vaten olie doorheen en per dag meer dan 86 miljoen (vaten 
van 186 liter). 

 

Door de bevolkingstoename en door de toename in de welvaart op aarde zal dit snel meer worden. 
Maar dat alles is natuurlijk wel eindig en we teren dus in op ons kapitaal. De fossiele brandstof is 
eigenlijk de rente van de aarde. Daar wordt op dit moment gigantisch veel geld verdiend. Sommige 
mensen zijn schat en schat rijk geworden. Oliesjeiks, olie- en gasmagnaten, multinationals als Shell, 
Exxon etc. Zij verdienen gigantisch aan wat planten door de zon hebben vastgelegd gedurende vele 
eeuwen. Iets wat eigenlijk van ons allemaal is in plaats van voor enkelen die claimen dat het van hen 
is. Maar we maken de rente van de aarde op en wat dan.. 
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Olie en gas hebben het leven van miljarden verrijkt. We rijden nu massaal auto’s, we kunnen ons 
verwarmen en hebben genoeg elektriciteit. We kunnen van alles maken en bouwen dankzij fossiele 
brandstoffen. Maar de kosten worden als maar hoger en de risico’s worden groter. De vraag neemt 
toe en de belangen die er mee gemoeid zijn ook. Iedere dag geeft de V.S. 2 miljard uit aan olie en 4 
miljard om een militair apparaat op de been te houden onder meer om de belangen in oliestaten veilig 
te stellen. Ook Nederland verdient aan fossiele brandstoffen en vooral aan gas. Per jaar komt 20 
miljard in de schatkist. Daar doen we veel leuke dingen mee. Maar het begint op te raken en 
binnenkort verdienen we er geen 20 miljard meer mee maar moeten we voor 20 miljard gaan 
importeren (als we zo door blijven gaan).  
 
Vroeger stopten we één eenheid energie in een aardgasveld en kregen we er veertig voor terug. Nu 
denkt men aan fracken waarbij de verhouding één op vier komt te liggen. In Saoudi Arabië was de 
EROEI (energy return on energy invested) 100:1 en nu nog maar 5:1. In 1990 kostte een barrel olie $ 
10 en nu $ 100. We proberen het laatste er nog uit te krijgen en gegarandeerd dat de prijzen omhoog 
zullen gaan gezien de moeite die het kost. Hoewel in de USA het tegendeel lijkt, het gefrackte gas 
komt daar goedkoop op de markt, voorspellen anderen dat het in feite veel duurder is en dat er veel 
op gespeculeerd wordt. 

De oliewinning wordt steeds duurder. De bekende voorraden blijken minder groot dan verwacht. Als 
men grote olievondsten doet, vertelt men er meestal niet bij wat de kwaliteit van de olie is. Vaak is de 
hoeveelheid maar genoeg voor 1-3 jaar de wereldbehoefte. Nee, olie wordt steeds moeilijker 
bereikbaar en beschikbaar. Er moeten grotere risico’s genomen worden en de prijs zal 
ontegenzeggelijk stijgen. Daarnaast kan de afhankelijkheid van olie en gas producerende landen 
kwetsbaar zijn. 

Inmiddels woont meer dan de helft van de wereldbevolking in in het hier onder aangegeven gebied.  
 

 
 
Een gebied waar de economie enorm groeit en men ook allemaal auto wil gaan rijden. De komende 
tijd zullen met name daar 3 miljard mensen extra gaan behoren bij de middenklasse met het 
energieverbruik wat daar bij hoort. 
Het is nog maar de vraag of we nog de olie kunnen bemachtigen in plaats van de opkomende naties 
als China en India. 
Maar het allergrootste probleem van fossiel is natuurlijk de CO2 uitstoot die er mee gepaard gaat. Dat 
is ook logisch als je één miljoen jaar ieder jaar verbrandt. Vroeger namen bomen en planten die CO2 
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weer op en produceerden in ruil daarvoor zuurstof. Nu verdwijnen bossen en is de productie aan CO2 
zo groot dat de zaak uit balans is. De CO2 zorgt voor het broeikaseffect waardoor de aarde opwarmt. 
Tijdens de top in Kyoto in 1997 hoopten we die uitstoot terug te kunnen dringen. In 2002 kwam men 
wederom bijeen in Johannesburg maar aan de onderstaande grafiek te zien stijgen de concentraties 
nog even snel als vroegen. Helaas hebben we de 400 ppm al bereikt en gaat de stijging door in de 
richting van 600.  
 

 
 
Dan verwacht men een aanzienlijke temperatuurstijging van 4-6 graden met als gevolg dat de 
krachten op aarde toe gaan nemen. Als het regent, regent het harder, als er orkanen worden gevormd 
zijn ze krachtiger, de zeespiegel zal stijgen, de polen zullen smelten en gebieden met droogte zullen 
enorm uitbreiden alsmede (het gevaar) voor bosbranden.     
 
Terwijl aan de ene kant oliebaronnen, sjeiks, oliemaatschappijen enorm verdienen aan de verkoop 
worden de externiteiten, de gevolgen ,op ons afgewenteld. Wij kunnen daarvoor opdraaien en betalen 
dat dijken moeten worden verhoogd, schades moeten worden betaald en steeds meer airco’s moeten 
gaan inzetten. Vandaar dat we, waar we kunnen, duurzame energiebronnen moeten gaan inzetten. 
Eigenlijk zouden we net als de Duitsers op de wereld overal moeten beginnen met “die 
Energiewende”. In dat land wordt inmiddels op een zonnige en windige dag 50 % van het totale 
energieverbruik duurzaam opgewekt. Overal liggen zonnepanelen en staan er windmolens. 
Kernenergie is afgezworen en de ontwikkelingen gaan als maar door. In Duitsland heeft men een 
systeem met federaties dat misschien wel taai en stroperig lijkt maar door alle ingebouwde checks 
zorgt voor politieke stabiliteit. Extremisten en radicale populisten krijgen geen kans. Hierdoor kan men 
gestaag verder bouwen aan het land. Ze respecteren het intellectuele debat dat op hoog niveau 
gevoerd wordt. Met de Energiewende werken ze aan een duurzamere economie en een betere 
wereld. Als geen ander ontwikkelen ze kennis over de energietechnieken van de toekomst. Een ander 
land dat zo bezig is is Denemarken. Laatst produceerden ze voornamelijk via windmolens 140 % van 
wat ze zelf nodig hebben. Bijna alle technologie van windmolens komt uit Denemarken. 
 
Naast zonnepanelen en windenergie kan men ook energie opwekken uit getijde, golven, water 
hoogteverschillen, concentrated solar power, geothermie en opslag van warmte in de bodem.  
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Als we daar op inzetten gaan we naar een duurzame energievoorziening zoals we ooit hadden en 
zoals de natuur ons voordoet.  
 
In de 17e eeuw bevond Nederland zich in de Gouden Eeuw. Amsterdam werd heel welvarend. Om de 
stad te voorzien van de nodige producten stonden er in de Zaanstreek 4000 winmolens. Nu staan er 
nog maar een paar.  
 

 
 
Het is toch een situatie waar we naar terug moeten om onze zucht naar fossiele brandstoffen in te 
perken. We zullen veel windmolens moeten gaan plaatsen.  
 
Daarnaast gaat de natuur heel zuinig om met energie. De systemen zijn heel efficiënt en met weinig 
energie weet de natuur veel te bereiken. Indien we allerhande zaken weten te laten draaien op uiterst 
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weinig energie gaan weer allerhande aangrenzende mogelijkheden open. Door LED lampjes heb je 
geen dynamo meer nodig op je fiets. Smart phones ,computers, tablets beginnen zo energiezuinig te 
werken dat opladen via lopen, ademen, de hartslag of fietsen dadelijk mogelijk wordt. Pacemakers 
waren vroeger heel groot en werken nu al zo efficiënt en zuinig dat ze zo klein als een vitaminepil 
kunnen zijn en via de lies kunnen worden ingebracht. De batterij gaat wel acht of negen jaar mee. We 
moeten dus de zonne-energie die we opwekken zo ook efficiënt mogelijk inzetten.  
 
Dat brengt me tot een regel in de duurzaamheidswereld genaamd trias energetica. Die zegt 
Eerst energie besparen, dan wat je nog nodig hebt duurzaam opwekken en als dat niet kan de 
(fossiele) energie zo efficiënt mogelijk gebruiken. 

Maak nu de onderstaande vragen ! 

Als je de vragen op je smart phone wilt maken kan dat ook. Meld je dan op de site hier onder 
aan rechts boven. Download de drilster app en je kan beginnen.  
 
https://www.drillster.com/drill/ooZpp4GjeffdI979Nc_5Yg#practice 

 

  

https://www.drillster.com/drill/ooZpp4GjeffdI979Nc_5Yg#practice
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2.1.1. Zonnepanelen 

Voor de techniekleerlingen zou het onderstaande een verplicht onderdeel kunnen zijn.   
 
PV Introductie 
 
Als je wilt weten hoeveel energie de zon levert, ga er maar in liggen. 
 
PV systemen beginnen grid parity te bereiken d.w.z. dat de stroom van de panelen goedkoper begint 
te worden dan de stroom van de energiecentrale. Je bent dan dom als je ze niet plaatst. 

Toch ligt het iets complexer. Is je dak wel geschikt ? Kan het in je meterkast aangesloten worden ? 
Heb je last van schaduw etc. 

Op dit deel van de site zie je van alles over 
 
- de trends 
- kosten baten 
- de installatie 
- nieuwe ontwikkelingen 
- toepassingen 
- lessen 
- modules 
- vragen 
- websites 
 
Hier kan je zien hoeveel zonnestroom Duitsland op dit moment opwekt. 
 
Een goede site is ook hier te vinden 

PV 

• PV Introductie 
• PV Randvoorwaarden 

o PV Zoninstraling 
o PV Orientatie 
o PV Schaduw 
o PV Warmte 
o PV De kwaliteit v.d. panelen 
o PV Vervuiling en wind 
o PV Constructie onmogelijkheden 
o Subsidies en kosten 

• PV Installatielessen 
o PV De voorbereiding 
o PV Het ontwerp 
o PV Montage op het dak 
o PV Veiligheid bij monteren 
o PV Het kabelwerk 
o PV Omvormers 
o PV Onderhoud 
o PV Beveiliging 

• PV Vragen  
• PV Lessen 

o PV Inleiding 
o PV Hoe maakt men zonnecellen 
o PV De fysica van zonnecellen 
o PV Modules van panelen 
o PV Componenten van de systemen 

http://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-germany.html
http://www.bespaarbazaar.nl/kenniscentrum/
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-introductie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-randvoorwaarden
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-randvoorwaarden/pv-zoninstraling
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-randvoorwaarden/pv-orientatie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-randvoorwaarden/pv-schaduw
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-randvoorwaarden/pv-en-warmte
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-randvoorwaarden/pv-de-kwaliteit-v-d-panelen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-randvoorwaarden/pv-vervuiling
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-randvoorwaarden/pv-constructie-onmogelijkheden
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-randvoorwaarden/opbrengsten-en-kosten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lessen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lessen/pv-de-voorbereiding
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lessen/pv-het-ontwerp
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lessen/pv-montage-op-het-dak
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lessen/pv-veiligheid-bij-monteren
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lessen/pv-het-kabelwerk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lessen/pv-omvormers
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lessen/pv-onderhoud
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lessen/pv-beveiliging
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-vragen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-modules
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-modules/pv-inleiding
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-modules/pv-hoe-maakt-men-zonnecellen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-modules/pv-de-fysica-van-zonnecellen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-modules/pv-modules-van-panelen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-modules/pv-componenten-van-de-systemen
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o PV Veiligheidsvoorschriften 
o PV De installatie 
o PV Klantenservice 

• PV Monitoring 
• PV Opleidingen 
• Theorie 
• Trends 
• Nieuwe ontwikkelingen 
• Toepassingen 
• Websites 
• Opslag 

o Accu's en batterijen 
o PV en opslag 

• PVT  

  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-modules/pv-veiligheidsvoorschriften
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-modules/pv-de-installatie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-modules/pv-klantenservice
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-monitoring
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pv-opleidingen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/theorie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/trends
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/nieuwe-ontwikkelingen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/toepassingen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/websites
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opslag
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opslag/accu-s-en-batterijen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opslag/pv-en-opslag
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/pvt
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2.1.2. Windenergie 

Voor techniekleerlingen zou het onderstaande verplicht kunnen zijn. 
 
Windenergie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van onze energievoorziening. 
 
In 2023 wil Nederland 4500 MW op zee hebben staan en 6000 MW op land.  
 
Dat zijn meer dan duizend windmolens die allemaal gebouwd, onderhouden en zo nodig gerepareerd 
moeten worden, veelal door MBOers. Daarnaast moeten er grote stations (hubs) gebouwd worden 
van waaruit de energie uit de molens getransporeerd kan worden over lange afstanden b.v. van zee 
naar het vaste land. 
Hoeveel windmolens produceren hangt sterk af van de wind. Het patroon is daarom grillig en de rest 
van het net moet daarop inspelen. Ok dat vereist een hoop technologie (en de introductie van smart 
grids).  
 
De website geeft de theorie over windmolens weer met vragen er over. Er is een item over wat 
windmolenmonteurs moeten kunnen en wat voor opleiding er voor is. 
Er staan lessen op die op verschillende ROC's gegeven worden en een ppt met veel mooie 
afbeeldingen over de indrukwekkende machines en de kunststukjes die moeten worden uitgehaald  

• Wind introductie 
• Powerpoint windenergie 
• Windmolen lessen 

o Wind 
o Turbine zetting 
o Rotor dynamica 
o Generatoren 
o De windmolenmonteur 

• Wind theorie 
• Wind vragen 
• Wind wetgeving 
• Wind innovaties 
• Windmolenparken 
• Wind links 
• Opslag 

o Accu's en batterijen 

  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/wind-introductie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/powerpoint-windenergie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/windmolen-lessen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/windmolen-lessen/wind
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/windmolen-lessen/turbine-zetting
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/windmolen-lessen/rotor-dynamica
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/windmolen-lessen/generatoren
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/windmolen-lessen/wind-monteur
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/wind-theorie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/wind-vragen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/wind-wetgeving
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/wind-innovaties
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/windmolenparken
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/wind-links
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opslag
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opslag/accu-s-en-batterijen
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2.2. Werk en denk circulair  

Leerdoelen 

Na dit hoofdstuk weet je 
 
- dat we vroeger lineair dachten in take-make-waste 

- dat we nu circualir denken in afval is voedsel 

- dat de natuur werkt met kringlopen 

- dat de natuur biobased werkt en zonder gif 

- dat we nutrienten weer (gifvrij) terug moeten brengen op de bodems 

 - dat aardgas vrij komt uit de vergisting en dat die eigenlijk afkomstig is van CO2 uit de lucht en water 

- wat de biocyclus is met voorbeelden 

- wat de technocyclus is met voorbeelden 

- wat design for disassembly is 

- wat cradle to cradle producten zijn 

- wat een materiaalpaspoort is en een materialenbank 

- hoe men (slimme) wasmachines in de circualiere economie aan het vormgeven is  

- hoe men slim om probeert te gaan met afval. 
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Werk en denk circulair 

 

 

 

Sinds op grote schaal fossiele brandstoffen zijn gaan gebruiken, werd het mogelijk grondstoffen in 
overvloed bemachtigen. Vandaar dat we artikelen gingen produceren die we vervolgens op de 
vuilnisbelt deden belanden. Er was geen reden om er verder iets mee te doen. We namen van de 
natuur, we maakten producten (mobieltjes) en gooiden ze weg. We take, make and create waste. Als 
je naar de natuur kijkt valt op dat die geen vuilnes en enorme afvalbergen produceert. In de natuur 
werkt alles via kringlopen. B.v. de water-, stikstof-, fosfor-, koolstof- en zuurstofkringloop. De stoffen 
(nutriënten) worden continu gebruikt, verwerkt, weer afgebroken en weer opnieuw gebruikt. Men 
noemt dat een metabolisme. Dat is duurzaam en kan altijd maar doorgaan. 
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Hoe kan het dat een kersenboom altijd maar kersen produceert terwijl in de winter ook nog eens alle 
bladeren van de boom vallen. De boom, maar zelfs heel de natuur werkt voornamelijk met C, H, O, N 
en P met een beetje S. (koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof en fosfaat). Naast enkele spore-
elementen. De verbindingen die er mee worden gemaakt zijn vervolgens weer afbreekbaar. Ze zijn 
biobased ofwel ze zijn door organismen gemaakt. Ze zijn ook gemaakt met het idee dat het ook weer 
afbreekbaar moet zijn. Er wordt zo min mogelijk gewerkt met (giftige) metalen als cadmium, koper, 
lood, zink en stoffen als chloor of fluor. Zo zouden wij ook alles zoveel mogelijk biobased en gifvrij 
moeten doen waarbij we al van tevoren ons af moeten vragen of e.e.a. na afloop wel afbreekbaar is 
en terug kan in de kringlopen (ofwel gifvrij is). Dus we moeten gaan doen aan design for disassembly. 
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Het materiaal moet in staat zijn de bodems weer te verrijken zodat er nieuwe gewassen kunnen 
groeien. Vandaar dat er ook geen gif in mag zitten anders komt dat uiteindelijk weer bij ons terecht.  
Net als bij een boom moet je N, P en S terug geven aan de bodem. C,H en O niet want dat komt uit de 
lucht (CO2) of uit (regen)water. In de afbreekfase mag je daarvan via vergisting methaan (CH4) ofwel 
aardgas maken voor verwarming of elektriciteitsproductie. Zo zouden wij ook onze economie en 
bedrijvigheid moeten inrichten. We moeten producten maken, gebruiken en weer afbreken zodat de 
stoffen weer kunnen worden hergebruikt. Dat maakt je onafhankelijk van als maar duurder en 
schaarser wordende grondstoffen en schommelingen in de prijs van die stoffen. Men kan daarin 
onderscheiden stoffen die afbreekbaar en composteerbaar zijn en stoffen die dat niet zijn maar die wel 
recyclebaar zijn. 
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De eerste groep stoffen kunnen in de bio cyclus als maar hergebruikt worden en de andere groep kan 
dat in de zogenaamde techno cyclus. De bio cyclus  

De zon schijnt op de akker. Er worden b.v. aardappelen gemaakt. Die aardappelen hebben een hele 
hoge opbrengst en groeien dus heel efficiënt. De stoffen die daar in zitten als zetmeel, eiwitten en 
vetten kunnen via bioraffinage worden omgezet in allerhande stoffen voor de industrie als bioplastics 
e.d. Ze bestaan uit C, H, O, N en, P en S. Die bouwstenen kunnen gebruikt worden in producten en 
aan het einde van het gebruik kunnen ze worden opgehaald en kan van de C en H aardgas gemaakt 
worden via vergisting. Het aardgas kunnen we dan gebruiken om op te koken of om huizen te 
verwarmen. Wat over blijft (het effluent) moet weer terug naar de bodem (N, P en S) zodat de 
aardappelen weer kunnen groeien. Een voorwaarde is wel dat er geen giftige stoffen in zitten anders 
vervuil je de bodems waar je weer je gewassen op wilt telen. Je hebt dan een bio cyclus opgebouwd 
die producten produceert op zonne-energie en waarbij de grondstoffen in een kringloop zitten. 
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Een voorbeeld is de kleding van Trigema. De katoenplanten zijn gekweekt vrij van giftige stoffen. Daar 
wordt kleding van gemaakt die ook gifvrij is. Na gebruik kan de kleding vergist worden (hetgeen 
aardgas oplevert) of gegooid worden op de composthoop waar het wordt afgebroken. De kompost of 
het effluent (= wat over blijft uit de vergisting) verrijkt de bodems weer zodat er weer katoenplanten 
kunnen groeien. Die groeien op zonne-energie en als de fabrieken die de katoen en de kleding maken 
ook draaien op duurzame (zonne)energie kan het proces als maar doorgaan.“ Shopping for clothing 
for ever” wordt mogelijk in de komende circulaire economie. Ook Puma heeft al schoenen die gifvrij 
zijn en op de composthoop kunnen. Na zes maanden is er vrijwel niets meer van over. 

 
Als de fabrieken dan ook nog eens het water- en de lucht zuiveren, zijn gebouwd met hernieuwbare 
materialen en de natuur over het dak door laten lopen, leveren ze een positieve bijdrage aan het leven 
op aarde.  
 
In de technocyclus maak je b.v. wasmachines die na gebruik weer worden opgehaald door de 
fabrikant en die vervolgens weer worden omgezet in nieuwe wasmachines. Zo krijgt de fabrikant de 
grondstoffen terug die hij nodig heeft.               



Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 46 
 

 

     
Maar dat betekent eigenlijk dat je een wasmachine niet meer moet kopen om te bezitten. Als je gaat 
vliegen koop je ook geen vliegtuig. Wat als je b.v. 10.000 wasbeurten koopt en de fabrikant je het 
toestel in bruikleen geeft . Na de 10.000 beurten haalt de fabrikant het toestel weer op en krijgt zo de 
grondstoffen weer terug.  
Als de machine kapot is zeg je tegen de fabrikant dat hij er maar voor moet zorgen dat je je 10.000 
wasbeurten kan draaien. Voor de fabrikant wordt het dan zaak je een wasmachine te leveren die hij zo 
min mogelijk moet repareren. Je krijgt dus een goede wasmachine waarvoor je uiteindelijk de normale 
prijs betaalt minus de prijs voor de grondstoffen die de fabrikant nu niet meer hoeft aan te schaffen. 
Het wordt dan nog goedkoper ook.  
 
Zo maakt Desso tapijten die ze na gebruik weer innemen en hergebruiken voor nieuwe tapijten. Desso 
heeft zelfs tapijten gemaakt die de lucht zuiveren en zo dus een nog positievere bijdrage leveren. Ze 
streven er naar de fabriek volledig op zonne-energie te laten draaien en water en lucht moeten de 
fabriek schoner uit gaan dan in.  
 
Indien nu producten zowel stoffen bevatten uit de biocyclus en de technocyclus dan moet e.e.a. zo 
ontworpen worden dat het makkelijk te scheiden is. Closed loop design. 
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Op die manier moet het mogelijk zijn bijzonder veel grondstoffen te sparen en zoveel mogelijk van wat 
we maken, na gebruik inzetten om onze bodems gezond te houden (en niet uit te putten) of om weer 
nieuwe producten van te maken. 

Als alles gifvrij gebeurt kunnen de cirkels blijven draaien net zoals de kringlopen waarop de natuur 
draait.  
Het betekent dat we dus moeten nadenken over welke materialen we gebruiken. Of die afbreekbaar, 
composteerbaar of te vergisten zijn zonder gif. Wat dat betreft accepteert het Cradle to cradle concept 
ook gif dat zo is ingekapseld dat het niet gegeten of geïnhaleerd kan worden. 
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Of dat de stoffen weer kunnen worden hergebruikt. Daarbij moet het ontwerp zo zijn dat stoffen 
makkelijk gescheiden kunnen worden , zoveel mogelijk uit zuivere materialen bestaan en goed 
kunnen worden gedemonteerd. Dat heeft tevens het voordeel dan men makkelijk kan repareren. 
Design for disassembly. 
Al veel bedrijven zijn daarmee bezig.   Men noemt ze cradle to cradle producten. Het zijn producten 
die niet zijn gemaakt van de wieg tot het graf maar van wieg tot wieg. 
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Er bestaan al tapijten, behang, lampen, banken. kantoormeubelen, laptops, TV’s, glaswerk, 
schoonmaakmiddelen, schoeisel en kleding in. Men is ook al bezig met auto’s op die manier te 
produceren. Om een auto te maken van 1300 kg is 22.000 kg aan grondstoffen nodig. Dat moet en 
kan anders (zegt Ford). Men is aan het kijken naar auto’s op duurzame elektriciteit of waterstof met 
stoelen gevuld met sojaschuim en banden gemaakt van maïsplastic. Auto’s die geheel bestaan uit bio-
afbreekbare materialen of uit technische materialen die weer grondstof kunnen worden. Je kan zien of 
een product zo is gemaakt aan het cradle to cradle label. Al tientallen fabrieken zijn er mee bezig en 
hebben cradle to cradle gecertificeerde producten. 
 
Meer over een cradle to cradle spel is hier te vinden en onder 2.2.1. Circular economy en goede 
voorbeelden.  
 
Indien je naar hele industriële systemen gaat kijken zouden die ook kunnen proberen de grondstoffen 
in de cirkels te krijgen. Je praat dan over circular economy. De persoon onderin is één van de grote 
inspirators: Ken WebsterDaarin onderscheidt men ook de bio- en technocyclus in zijn vlindermodel. 

 

In de biocyclus worden biologische grondstoffen gebruikt in allerhande producten die niet meteen op 
de afvalhoop gaan maar eerst op verschillende manieren worden hergebruikt in cascades (zie 
verderop).  
Als de producten echt niet meer gebruikt kunnen worden kan men er eerst de waardevolle stoffen uit 
halen om het restant vervolgens te vergisten. Dan krijg je aardgas wat je weer kan gebruiken om 
stroom of warmte mee op te wekken.  
Het effluent (wat over blijft) strooi je op het land om de bodems mee vruchtbaar te houden. Dan plant 
je er gewassen op en kan je weer oogsten. We moeten gaan naar herbruikbare of bio-afbreekbare 
verpakkingen. Als we de kringlopen in de biocirkel sluiten hebben we ook minder kunstmest nodig. Op 
dit moment gaat de kwaliteit van land achteruit en kost al 40 miljard per jaar met verlies van 
biodiversiteit en unieke landschappen tot gevolg. 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/11-home/4926-simply-cycle
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/2-circulaire-economie/2-2-werk-en-denk-circulair/2-2-ce-en-goede-voorbeelden
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/2-circulaire-economie/2-2-werk-en-denk-circulair/2-2-ce-en-goede-voorbeelden
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In de technocyclus is onderhoud als eerste belangrijk, dan repareren wat mogelijk is, dan hergebruik 
en dan opknappen of opnieuw maken van producten. Als dat dan niet meer kan, ga je recyclen en de 
grondstoffen weer gebruiken voor nieuwe materialen en producten. 
 
Bij circular economy behoudt de leverancier verantwoordelijkheid. Producten worden geleased of 
gehuurd. De fabrikant krijgt de producten weer terug en zorgt er voor dat de diensten waarvoor is 
betaald gewaarborgd blijven. Service en kwaliteit worden dan belangrijk. Daardoor krijgt de locale 
economie weer nieuw leven omdat reparaties en onderhoud van belang worden. Dat doe je niet als de 
afstanden groot zijn. Het is dan ook goed dat componenten gestandaardiseerd worden en niet zozeer 
de producten. Dan wordt repareren eenvoudiger. Fabrikanten moeten proberen de kringlopen te 
sluiten. “Design out waste”. Men moet bij het ontwerp al kijken naar de fase waarin het product niet 
meer gebruikt wordt. 
Nieuwe IT systemen gaan nauwkeuriger management mogelijk maken en het tracken en tracen wordt 
dan eenvoudiger. Je weet dan beter waar componenten vandaan komen en hoe ze zijn vervaardigd. 
De goods of today are the resources of tomorrow at yesterday’s prices. 
 
Langzaam moet een groei economie gaan veranderen in meer doordachte maatregelen die welzijn en 
welvaart verhogen. Zo niet dan zullen energie en grondstoffen als maar duurder worden en moeten 
we naar een steeds overdadiger consumptie vaak met het afsluiten van leningen en schulden als 
gevolg. 

Misschien moeten we over gaan tot materiaalpaspoorten voor producten waarin staat uit welke 
componenten ze bestaan. Naar materiaalbanken waar je allerhande materialen kunt krijgen. Of naar 
plekken waar materialen gescheiden en verzameld worden zodat fabrikanten ze weer kunnen 
gebruiken. Maar dan moet je wel effectief inzamelen en zou je weer lokaal moeten gaan produceren. 
Via de onderstaande website kan je tegenwoordig wasbeurten kopen i.p.v. de wasmachine. 

 
    
Voor € 22,95 per maand kan je met Bundles super schoon én super duurzaam wassen. Want je krijgt 
een heel zuinige wasmachine van Miele, die we na trouwe dienst weer van top tot teen wordt 
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hergebruikt. Hij wordt gratis aangesloten en je krijgt een app die helpt schoner te wassen en tijd/geld 
te besparen. Je krijgt de garantie op een werkend apparaat en je mag na één jaar altijd opzeggen. Je 
kan altijd blijven wassen. Want bundles zorgt voor en betaalt het onderhoud van je machine. En in 
geval van pech, dan fixt men het meteen. Vroeger ging en om met wasmachines als hier onder is 
weergegeven. 

Vroeger ging en om met wasmachines als hier onder is weergegeven. 

 
    
Bij wat grotere en duurdere reparaties werd het apparaat gewoon weggegooid bij het oud vuil.  
Wat hier onder staat is al beter voor het milieu. 
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Zo lang mogelijk repareren, misschien tweede hands doorverkopen, gebruikte machines weer terug 
geven aan de fabkant die er weer nieuwe van maakt.  
Tegenwoordig gaat het nog verder. De apparaten worden slimmer, doseren zelf (zo optimaal mogelijk) 
geven storingen door aan monteurs, helpen bij het oplossen van problemen en zijn zo gemaakt dat ze 
minder slijten, geen koolstofborstels meer hebben, ecologisch wassen, geen kalkaanslag meer 
kennen en bestuurbaar zijn via een app. 
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Naast Desso (tapijten), Puma (sportschoenen), Trigema (Kleding) Ford (auto's), Bundles 
(wasmachines) zijn allerhande andere industrien bezig met de circulaire economie als Philips met 
Circualr Lighting, Ahrend met schoolmeubilair dat je leaset of Ricoh die kopieermachines leaset en 
ontmantelt om onderdelen weer te hergebruiken. Ook zijn jeans te leasen als bij www.mudjeans.nl of 
via www.leaseajeans.nl  

Wat betreft te onderstaande schema is er aan de kant van de reducenten / afval meer te zeggen.  

 
 
We kunnen koffiedrap weggooien maar kunnen er ook shiitake paddestoelen op gekweekt worden. Of 
oesterzwammen. ''De shiitake is ook de koning van de paddenstoelen. Ze zijn rijk aan eiwitten en 
vitamines C en B12 en werken bloeddruk- en cholesterolverlagend. Bovendien hebben shiitakes een 
kankerwerend effect dankzij de stof lentinaan die het immuunsysteem versterkt.  

Gunther Pauli heeft dit bedacht en heeft er veel over geschreven in zijn boek Blue economy.  
Je kan misschien ook wel vleesresten aan botten op laten eten door maden en die weer voeren aan 
vissen of kippen. Die vissen zijn dan weer door ons te eten. Unilever hergebruikt alle afvalstromen uit 
meer dan 240 van haar fabrieken. Ze besparen er 200 miljoen mee en creëren er honderden banen 
mee. Men streeft eerst naar het produceren van zo min mogelijk afval en voor de rest bedenkt met 
hoogwaardige oplossingen. Verpakkingsmiddelen mogen niet meer op de stort of in de 
vuilverbrandingsoven. Ze moeten hoogwaardige andere toepassingen krijgen.  

Omdat echte duurzaamheid zit in het circulair benaderen (in het benaderen vanuit de gedachte dat je 
moet werken met en in kringlopen) heeft men het tegenwoordig ook over circular use, circular 

http://www.mudjeans.nl/
http://www.leaseajeans.nl/
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education, circular economy, circular money en circular leadership ofwel circulair gebruik, onderwijs, 
geld, leiderschap en een circulaire economie. 

Filmpje over Circular economy  

  

Hier boven een super mooi filmpje over het hele beeld m.b.t. circular economy. Het heeft ook een 
Nederlandse ondertiteling. Start de film en ga dan op de onderste balk staan. Er verschijnt naast het 
figuurtje van een rad CC en klik daarop.  

 
Dan zie je de Nederlandse ondertiteling. 

http://tegenlicht.vpro.nl/bundel/onderwijs_overzicht/duurzaamheid.html  is ook te gebruiken. 

  

http://tegenlicht.vpro.nl/bundel/onderwijs_overzicht/duurzaamheid.html
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2.2.1. CE en goede voorbeelden 

Circulaire economie en goede voorbeelden. 
 
De onderstaande producten zijn gemaakt van materiaal dat geen gif bevat en dat continue kan 
worden hergebruikt.  
Het zijn Cradle to cradle producten.Van wieg tot wieg producten ofwel producten die altijd in de cirkels 
kunnen blijven zitten. Ze zijn (zoveel mogelijk) gemaakt op zonne-energie. Koop ze want ze zijn de 
producten van een duurzame toekomst. Wie weet zijn ze te verbeteren, verbreden of te vermarkten ! 
Ga op de afbeelding staan en hij klikt om waarna je op de achterkant ziet waarom het product zo goed 
pas in de Circulaire Economie.  
 
Mogelijke opdracht: Kies een product uit (uit de onderstaande lijst)  en maak er een poster van plus 
powerpoint of filmpje waarin je aangeeft waarom dit een product is van de toekomst.  
 
Probeer contact te leggen met de fabricant en vraag om infomateriaal (of een excursie) Leg uit waar 
men op gelet heeft. Kijk hoe men bij het product is gekomen aan de grondstoffen en de energie. Hoe 
het gemaakt wordt en wat er gebeurt met het product na gebruik. Doe ook een prijsvergelijking. 
Presenteer dit aan je medeleerlingen en leg ze tevens de vraag voor of ze het product voortaan 
zouden kopen.   
 
Als jullie school het spel "Simpy cycle" heeft kan je dat spel spelen. Mer over dit spel is hier te vinden.  
 
Alle cradle to cradle producten van dit moment zijn hier te vinden.    
 
Het cradle to cradle concept  (C2C) (van Michael Braungart en William McDonough gaat kortweg over 

producten die oneindig kunnen worden hergebruikt of die onschadelijk kunnen worden afgebroken. 

Uitgangspunten : 

1. Afval is voedsel 
2. Gebruik huidige zonne-energie 
3. Huldig biodiversiteit 

ofwel 
1. Producten moeten gemaakt zijn uit materiaal dat al gebruikt is 
2. De biologische en technologische kringloop moeten gescheiden worden. Afval = voedsel (en mag 
dus niet giftig zijn) en de rest moet in de technologische kringloop hergebruikt kunnen worden.  
3. Gebruik hernieuwbare energie 
4. Less bad isn't good. Laat altijd een positieve voetdruk achter..het afvalwater zou b.v. schoner 
moeten zijn dan het water waarop geloosd wordt. 
5. Het moet waarde toevoegen ipv verminderen (bouw huizen als bomen en steden als bossen. 

ofwel  

- van wieg tot wieg ipv wieg tot graf 
- tracht de wereld beter achter te laten dan we haar aantreffen 
- zo ontwerpen en produceren dat geen afval ontstaat 
- doe dingen goed ipv minder slecht 
- groei kan goed zijn zolang we meer bijdragen dan we verbruiken 
- vindt oplossingen die zowel goed zijn voor people, profit and planet 

ofwel 

materialen moeten gezond zijn (en niet giftig) 
materialen moeten kunnen worden hergebruikt 
productie via duurzame energie  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/11-home/4926-simply-cycle
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zorg voor water 
sociale eerlijkheid 

Onderzoek wijst uit dat dit kosten kan verlagen, de waarde van de producten doet toenemen, risico's 
doet verminderen en nieuwe winsten creeert m.b.t. de materiaalstromen. 

Veel meer over Cradle to cradle staat hier 

  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/concepten/cradle-to-cradle
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2.3. Denk in cascades.  

 

Een cascade is een opeenvolging van watervallen. Zoals deze in Barcelona. 

 

De natuur gaat heel zorgvuldig om wat op zonne-energie is gemaakt.Op die zonne-energie maakt het 
gras brand- en bouwstoffen. Dat gras wordt weer gegeten door een konijn (de consument van de 
eerste orde). Eigenlijk leeft het konijn dus op de zonne-energie die het gras heeft vastgelegd. 
Vervolgens wordt het konijn weer gegeten door de vos (consument 2e orde) en die weer door een 
adelaar (consument 3e orde). De adelaar leeft dus eigenlijk op de energie die via de vos en het konijn 
is vastgelegd door het gras. Vervolgens eten aaseters (gieren) of kevers, wormen e.d. weer de dode 
dieren op en wat over blijft wordt door schimmels en bacteriën (reducenten) weer omgezet in 
nutriënten voor het gras. Zonder het gras (ofwel de producenten) zou de hele keten er achter niet 
kunnen leven. De zonne-energie en de opgebouwde stoffen wordt doorgegeven en doorgegeven en 
doorgegeven en zo heel efficiënt en zorgvuldig gebruikt. 
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We noemen dat energie- en materiaalcascades. Een cascade is een opeenvolging van watervallen. 
Daar lijkt dit ook op. Een voorbeeld:   

 
 
Energiecentrales verbranden kolen (= duizenden jaren samengeperste zonne-energie in oude 
plantenresten). Daarmee maken we stroom waar we van alles mee kunnen doen. Maar er komt ook 
warmte bij vrij. Warmte is eigenlijk energie. Hoe warmer, hoe meer energie er in zit. De warmte 
moeten we niet meteen de lucht in laten gaan maar zouden we kunnen gebruiken voor industriële 
processen waar hoogwaardige warmte voor nodig is. De warmte die over blijft zou je kunnen laten 
lopen naar kassen of wijken zodat die gratis worden opgewarmd. De warmte die in de huizen bij de 
ventilatie verloren gaat, kan nog gebruikt worden om de inkomende lucht te verwarmen of om m.b.v. 
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een warmtepomp het huis verder mee te verwarmen of om te gebruiken als warm tapwater. Het gaat 
dan van hoogwaardige warmte naar steeds laagwaardiger warmte hetgeen we energiecascades 
noemen. Precies hetzelfde als dat in de natuur gebeurt bij P-C1-C2-C3 etc. Pas dan wordt de energie 
optimaal gebruikt.  
 
Nu zijn kolencentrales niet duurzaam en in de plaats daarvoor zou je aardwarmte kunnen gebruiken. 
Op 3000 m diepte is het 130 oC. Dat komt door allerhande kernreacties in het binnenste van de aarde. 
Die blijven nog heel lang doorgaan. Voor meer zie hier.   
 
Daarnaast gaat de natuur heel zuinig om met energie. De systemen zijn heel efficiënt en met weinig 
energie weet de natuur veel te bereiken. We moeten dus de zonne-energie die we opwekken zo ook 
efficiënt mogelijk inzetten.  
 
Dat brengt me tot een regel in de duurzaamheidswereld genaamd trias energetica. Die zegt:  1. Eerst 
energie besparen 2. Dan wat je nog nodig hebt duurzaam opwekken en 3. als dat niet kan de 
(fossiele) energie zo efficiënt mogelijk gebruiken.Voor materialen geldt hetzelfde. 
 

 

Trias materialica zegt 1. Zoveel mogelijk materialen besparen. 2. Wat je dan nodig hebt laten komen 
uit hernieuwbare bronnen en als dat niet kan 3. zo efficiënt mogelijk inzetten. 

Hout van bomen kan eerst worden omgezet in meubels, huizen of fineer. Als die hun tijd gehad 
hebben kan het hout omgezet worden in hardboard. Dat kan na verloop van tijd misschien nog 
gebruikt worden als isolatiemateriaal en pas het allerlaatste wat je doet is het vergisten of zoals nu 
nog meestal gebeurt verbranden.. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om houtpoeder te vermengen 
met polymelkzuur en dat in de 3D printer te stoppen. Dan kan je van houtpoeder ook nog fantastische 
houten voorwerpen maken. Men noemt dit een materiaalcascade.Wat over blijft (de P, N, S) moet 
weer het bos in anders putten de bodems uit.  
 
Op dit moment zijn we in staat om alles meteen te verbranden. Omdat we met giftige stoffen werken 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/planet/144-update/4318-geothermie-2
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kan e.e.a. niet zomaar in het bos gestrooid worden. Vandaar dat de as ergens anders terecht komt en 
de kringloop niet gesloten wordt. Maar het is dus beter het hout te gebruiken in materiaalcascades 
waarin we de grondstoffen eerst keer op keer gebruiken alvorens ze weer over te laten gaan in 
voedingsstoffen voor de bodems. Een ander voorbeeld is plastic.  

 
Vroeger werd plastic gewoon gestort. Omdat plastic goed verbrandt ging men het in verbrandings-
overs gebruiken. De warmte van die ovens werd weer gebruikt om woningen te verwarmen  
(stadsverwarming). Vervolgens ging men plastic inzamelen en gaf men het een tweede leven in 
bermpaaltjes of plastic bakken. Het wordt dus aardolie -> plastic flesjes -> bermpaatjes -> afval 
(verbranding ?) Als je de plastic flesjes inzamelt en hergebruikt krijg je dus aardolie -> plastic flesjes -> 
plastic flesje -> plastic flesje -> bermpaatjes -> afval (verbranding ?)Maar wie weet heeft het 
bermpaaltjes ook haar langste tijd gehad. Een groot deel van het plastic bestaat uit polypropeen, dat 
hergebruikt kan worden. Helaas bevat het verpakkingsafval gemiddeld ook zo'n vijf procent 
polyetheen. Dat valt niet te voorkomen.  
 
Bij een shampoofles, bijvoorbeeld, is de dop gemaakt van een ander materiaal dan de flacon. 
Polyetheen en polypropeen van elkaar scheiden is een duur proces, en bij verwerken gaat het 
polyetheen samenklonteren tot bolletjes wat het materiaal bros maakt. Maar door slim gevormde 
obstakels in het pad van de extruder te plaatsen, breken de bolletjes polyetheen op in veel kleinere 
klontjes en worden ze netjes over het materiaal verdeeld. Dat vond Benny Luijsterburg van TU 
Eindhoven uit in 2015. Nu is plastic ook weer te upcyclen tot hoogwaardige producten. 

Maak nu de onderstaande vragen ! 

Als je de vragen op je smart phone wilt maken kan dat ook. Meld je dan op de site hier onder 
aan rechts boven. Download de drilster app en je kan beginnen.  

  



Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 61 
 

2.4. Werk zoveel mogelijk biobased 

Na dit hoofdstuk weet je 

- wat biobased economy is 

- wat het betekent als plastcis afbreekbaar zijn 

- hoe een biobased cirkel er uit ziet 

- hoe coca cola 100 % biobased gaat 

- wat het nadeel is van alles biobased 

- hoe dat op te lossen is 

- wat de waardepiramide is 

 

Werk zoveel mogelijk biobased. 

In de biobased economy worden grondstoffen grotendeels betrokken uit de levende natuur (biomassa, 
groene grondstoffen).  Via groene chemie kunnen veel materialen worden vervaardigd als 
wasmiddelen, auto-onderdelen, kabels, geur en smaakstoffen, laminaat, organische halfgeleiders enz. 
Hierdoor kan de productie uit aardloie vervangen worden. 
 
Wel moet men oppassen voor uitputting, kaalslag en concurrentie met de voedselproductie (hetgeen 
de prijzen voor voedsel kan opdrijven). Eigenlijk moeten natuurlijke reststoffen (ofwel groene 
grondstoffen) worden omgebouwd tot stoffen met een hoge waarde als bioplastics, natuurlijke 
kleurstoffen of chemicalien, coatings, voedingmiddelen of geneesmiddelen.  
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De natuur werkt helemaal biobased. Wat de natuur maakt op zonne-energie kan telkens herhaald 
worden en is dus hernieuwbaar. In principe raakt het nooit op. Daarbij is het afbreekbaar. Wat als we 
plastics op die manier gaan produceren. Gemaakt uit plantaardige bouwstoffen die ook weer 
afbreekbaar zijn. Als je dan een plastic flesje in de natuur gooit komt het de natuur ook weer ten 
goede. Het is nog beter als je in het plastic zaden stopt van planten zie vervolgens weer kunnen 
groeien op de nutriënten die vrij komen uit de afbraak van het plastic. Omdat het hernieuwbaar en 
afbreekbaar is moeten we zoveel mogelijk biobased gaan doen. We telen gewassen of hout dat we 
via bioraffinage omzetten in bouwstenen die vervolgens gebruikt kunnen worden voor allerhande 
(gifvrije) producten. Als die door de materiaalcascades zijn gegaan en niet meer bruikbaar zijn kan 
men ze vergisten en kan men de aardgas verkopen, gebruiken voor de productie van warmte of voor 
elektriciteit. Wat over blijft (het effluent) kan dan weer op de bodems gebracht worden. Daarin zit de P, 
N en S zodat gewassen weer kunnen groeien (en je geen kunstmest nodig hebt). 

Uit maïs kan men de kunststof PEF maken. Dat is volledig recyclebaar. In 2015 is 22,5 % van de Cola 
flessen al plantaardig. In 2020 zal dat 100 % worden. Dan worden alle plastic flessen van Coca Cola 
biobased gemaakt. Avantium in Geleen doet de ontwikkeling en dadelijk ook de productie. 

Een nadeel is wel dat we gewassen nodig hebben voor onze voeding en als voedsel voor vee en 
dieren. Voedingsstoffen noemen we  primaire producten. Maar er blijft ook veel afval, veel reststoffen 
over als schillen, bladeren, stengels etc. Dat zijn secundaire producten en die zijn nu juist zo geschikt 
om nog wat mee te doen. Daarom zouden we eens goed moeten kijken naar dei reststoffen of 
naar afval van riet (uit sloten) olifantengras (dat geplant kan worden op braakliggende terreinen en 
grond die toch weinig functie heeft) of algen die erg goed en snel kunnen groeien. Een bos heeft een 
productie van 500 kg / ha, granen 750 kg / ha maar aardappels 40.000 kg / ha. Die productie halen 
algen ook.                         
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Misschien zijn algen (of bacteriën in fermentatietanks) de toekomst. 

We zouden massaal algen kunnen gaan kweken. Het zijn eencellige plantjes die niet hun energie 
hoeven te steken in het maken van bloemen, wortels of bladeren. Ze groeien heel snel indien je ze N, 
P en S geeft met CO2 en licht. Wetenschappers kunnen ze zelfs ombouwen zodat ze alkohol gaan 
produceren of butaan(di)ol (brandstof voor vliegtuigen), melkzuur (voor bioplastics) acetoïne ( geurstof 
voor boter) of terpenen (die tegen kanker werken).Ook kunnen ze gemanipuleerd worden dat ze voor 
80 % uit olie gaan bestaan. Daar kan dan weer benzine van gemaakt worden of allerhande 
bouwstenen voor de maakindustrie.  
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Een suikerbiet heeft een hele hoge opbrengst (20.000 kg / ha). Je kan er suiker van maken maar de 
vezels zijn te gebruiken voor papier, karton, plaatmateriaal en andere delen zijn om te zetten in 
plastics en andere stoffen. Wat overblijft kan veevoer worden en de mest kan weer op het land. 
 
Het is dus goed de natuur gebruiken voor de productie van stoffen. Daarbij brengen geneesmiddelen 
en cosmetica (lifestyle producten) het meeste (geld) op. Dan food en feed producten dan als 
producten voor de chemie en materialen en dan pas valt te denken aan biobrandstof. (= de 
waardepiramide). Biobrandstof is dus het laatste waar je aan moet denken in de biobased economy. 
 
De gemeente Terneuzen gaat een biobased brug bouwen van vlas, biohars en biofoam met een 
overspanning van 30 meter. 

Ook in de medische wereld zie je ontwikkelingen op dit gebied. Vroeger waren hartkleppen van 
kunststof maar men is bezig met tissue engineering (weefselkweken) van hartkleppen. Men laat 
hartklepweefsel vormen op een mal van biomateriaal dat later oplost zodat een hartklep oven blijft. 
Zo maakt men tegenwoordig ook bloedvaten. Of biopten van de huid kunnen huid laten groeien in 
laboratoria. Een nadeel is wel dat er in die huid geen zweetklieren en haarzakjes zitten. Ook is men zo 
bezig met kraakbeen. Het zou nog mooier zijn indien het lichaam zelf als reactor dient. 

Veel meer over biobased economy is hier te vinden 
  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/concepten/biobased-economy
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Maak nu de onderstaande vragen ! 

Als je de vragen op je smart phone wilt maken kan dat ook. Meld je dan op de site hier onder 
aan rechts boven. Download de drilster app en je kan beginnen. 
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2.5. Boots de natuur na.  

Na dit hoofdstuk weet je 

- dat we van alles kunnen leren uit de natuur 

- hoe kleuren te maken zijn door lichtbreking (zoals een pauw doet) 

- hoe hele sterke maar toch lichte structuren te maken zijn (zoals de snavel van een Toekan) 

- dat waterafstotend materiaal gemaakt kan worden (zoals een blad van de Lotusbloem) 

- dat hele sterke draden te maken zijn (zoals het rag van een spin) 

- dat de natuur laagje voor laagje werkt en een 3D printer ook 

- je kan voorbeelden noemen van wat men 3D print 

- dat men nadenkt over zelfreparerende systemen  

- je kan drie voorbeelden noemen van zelfreparerende systemen 

- dat we heat, beat and treat moeten veranderen 

- kan je voorbeelden noemen van gaan werken bij lagere temperaturen 

- dat het nabootsen van ecosystemen in de landbouw en industrie slim is 

- je kan uitleggen waarom 
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Boots de natuur na 

 “Doing it natures way has a potential to change the way we grow food, make materials, harvest 
energy, heal ourselves, store information and conduct business”. 
 
Ofwel als je het doet zoals de natuur het doet kan het de manier waarop we voedsel laten groeien, 
materialen maken, energie oogsten, onszelf genezen, hoe we informatie opslaan en hoe we zaken 
doen, verduurzamen. 
 
Uit de natuur kan je leren wat veert, wat isoleert en wat plakt. Maar ook hoe te produceren op zonne-
energie, bij lage temperaturen, in een waterige omgeving, laagje voor laagje, zelfreparerend en in 
systemen die kringlopen sluiten. 
 
De natuur is ook al 100.000 keer langer bezig slimme manieren te vinden te overleven. Er bestaan 30 
miljoen organismen die allemaal hun eigen weg hebben gevonden om zich aan te passen aan 
verschillende omstandigheden. Daar kunnen we veel van leren.  
 
Wij gebruiken 350 polymeren, de natuur maar vijf. De structuur van de polymeren bepaalt of het 
geheel dient voor stevigheid, glad moet zijn of een bepaalde kleur moet hebben. 

 

Een pauw krijgt kleur door dunne laag interferentie lichtbreking) en niet door kleurstoffen.Indien we dat 
ook gaan toepassen in het 3D printen kunnen we kleuren, stevigheid, gladheid regelen vanuit de 3D 
printer.(1) (2) (3)  
 
Dat rangschikken kan weer langs minuscule mallen. In de natuur zijn dat de ribosomen. Daarom is 
men bezig met Ribosoom Inspired Surface Chemistry (4) (6) 
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Virussen hebben receptoren om op cellen te gaan zitten die ze infecteren. Ze gebruiken die cellen 
voor hun eigen vermenigvuldiging (want zelf kunnen ze dat niet). Maar je kan die receptoren 
manipuleren zodat de virussen bijvoorbeeld titaniumoxide binden. Als je dan virussen hecht aan 
nanobuisjes dan kan je de virussen op de nanobuisjes titaniumoxide laten hechten. Daarmee kan je 
electronen oogsten zodat je “virus based” zonnepanelen krijgt. Door m.b.t. evolutie de receptoren 
telkens te verbeteren is de productie al verhoogd van 8 – 11 %.   Men is m.b.v virussen ook al bezig 
licht absorberende moleculen te hechten die (d.m.v. een tweede gen) water splitsen in waterstof en 
zuurstof. Je hebt dan een “virus based” brandstofcel gecreëerd. Receptoren van bacteriofagen 
(virussen op bacteriën) heeft men al geschikt gemaakt om silicium uit het water te halen. Als het bij 
één lukt kan je daarna dat virus miljoenen malen vermenigvuldigen en kan je silicium gaan winnen uit 
water. Angela Belcher.  
 
3D printers kunnen zaken laagje voor laagje opbouwen maar kunnen ook laagje voor laagje 
wegfreezen. In de natuur gebeurt dat ook bijvoorbeeld tijdens de botvorming. Eerst wordt een de 
grove structuur gevormd waarna alles waar druk op staat wordt verstevigd en waar niet kan wegvallen 
(om de structuur niet te zwaar te maken). Zo heeft men ook al een stevige structuur voor een auto 
geconstrueerd (5). 

De snavel van een toekan is heel licht en toch heel sterk. Wat als we kunnen nabootsen voor 
allerhande lichte en oersterke constructies. (7) (8) (9) 
 
De structuren bij de haai schijnen resistent te zijn tegen bacteriën. Men is bezig dergelijke folies te 
maken tegen bederf.                         
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Sommige bladeren als die van de Lotusbloem hebben structuren die zelfreinigend zijn. Water rolt van 
de bladeren af en neemt zo vuil mee. Op die manier zijn de bladeren zelfreinigend. Dat zou allerhande 
toepassingen kunnen krijgen. Je kan dan schoenen, beton, kleding en dergelijke maken die niet meer 
vies wordt en die schoon blijft. 
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Zo kan men ook leren van de vacht van een ijsbeer als bescherming tegen kou. 
 
Of de snavel van een ijsvogels om hoge snelheidstreinen minder weerstand te geven. 
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Of de vorm van een koffervis om een auto te maken met veel inhoud maar toch met een lage 
luchtweerstand.  
 
Spinnenrag is vijf maal sterker dan staaldraad van dezelfde dikte en veel lichter.Je zou er ideaal 
kogelwerende vesten mee kunnen maken.  
 
Bacteriën kunnen helpen om grondstoffen te winnen.  
 
Uit de natuur kan je leren wat veert, wat isoleert en wat plakt. We noemen dat biology inspired 
design.Jeanine Benyus is degene die dit op de kaart heeft gezet en die er nu volop mee bezig is. 
www.asknature.com “Doing it natures way has a potential to change the way we grow food, make 
materials, harvest energy, heal ourselves, store information and conduct business”. 
 
Als iets in de natuur niet meer goed functioneert, wordt het afgebroken en weer opnieuw in de 
kringloop gebracht. In de herfst gebeurt dat ook. Maar goed dat de nutriënten in het voorjaar weer 
gebruikt kunnen worden om nieuwe bladeren aan de bomen te laten verschijnen. Dat kan alleen als 
de grond vruchtbaar blijft.  
 
Tegenwoordig verliezen we veel vruchtbare grond. Ze worden uitgeput door roofbouw. De 
wederopbouw van 1 cm vruchtbare aarde kan wel 300 jaar duren. We moeten dus zuining zijn op 
onze bodems en we moeten altijd maar weer er voor zorgen dat de grond vruchtbaar blijft zodat je in 
staat bent te oogsten. 
 
De drill met vragen staat bij 2.5.4.  

  

http://www.asknature.com/
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2.5.1. Ga werken bij lichaams- of kamertemperatuur 

 
Wij doen aan heat, beat and treat.. We verhitten, we slaan er op en we behandelen het totdat we 
verkrijgen wat we willen hebben.  

 
                       

De natuur werkt bij kamertemperatuur of de lichaamstemperatuur, onder normale druk en meestal in 
een waterige omgeving en vaak laagje voor laagje. Langzaam zie je dit ook al ontstaan. De eerste 
wasmiddelen zijn al op de markt die werken bij kamertemperatuur. De was hoeft echt niet meer 60 – 
90 graden te zijn. Dat scheelt enorm veel energie. 
 
We zouden de algen, bacterien of gisten ook in kunnen zetten om voor ons allerhande producten te 
maken in een waterige omgeving , bij een normale druk en bij kamertemperatuur. 
 
Bij het gebruik van de verwarming zie je dezelfde trend. Vroeger was een radiator 90 graden en het 
kostte veel energie om het water op die temperatuur te houden. Tegenwoordig doet men aan LTV 
(lage temperatuur verwarming). Het water is nog maar veertig graden. Om een ruimte dan toch nog 
warm te krijgen heb je eigenlijk een hele grote radiator nodig. Die maakt men door leidingen in de 
vloer of in de wanden aan te leggen zodat die eigenlijk de radiator vormen. 
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De ontwikkeling van LED verlichting reduceert het energieverbruik ook enorm. 
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2.5.2. Werk laagje voor laagje 

Een parel is twee maal zo sterk als porselein. Hoe kan een oester dat maken. Nou die filtert stoffen uit 
het water en bouwt de parel laagje voor laagje op. Sinds kort doen wij dat ook steeds meer maar dan 
met 3D printen. Producten worden laagje voor laagje opgebouwd. Je kan er super klein mee printen of 
heel groot. De eerste huizen zijn al gemaakt met 3D printen of hele kunstwerken. Ook is het al 
mogelijk de carrosserie van auto’s te printen of de romp van een gevechtsvliegtuig aan één stuk. Er 
zitten dan geen schroeven meer aan of op zodat het onderhoud wordt teruggebracht. Zelfs kan men 
nu op allerhande materialen bioplastics printen die elektriciteit opwekken uit zonlicht (links midden). 

 
                                                  
Er bestaan al food printers die voedsel kunnen printen in allerhande mooie vormen met b.v. de juiste 
samenstelling voor sporters (veel suikers), oudere mensen (veel kalk en vitaminen) of zwangere 
vrouwen. 

Het materiaal van drinkbekertjes uit bioplastics zou kunnen worden omgezet in printmateriaal voor de 
3D printer en omgekeerd.  
 
Wie weet kan een deel van het transportprobleem er mee worden opgelost. Je zendt de gegevens 
naar waar je wilt en het wordt daar geprint.  
 
Er bestaan al websites die aangeven waar de dichtstbijzijnde 3D printer staat. Daar kan je je opdracht 
ophalen. Ook de HEMA is er mee begonnen en heeft 3D printers staan. Op dit moment is 3D printen 
voor productiewerk nog te duur en onrendabel.  
 
Maar de printers zijn nu al heel goed in het maken van maatwerk. Een heup die precies past. Een 
vervanger voor gips die precies om je arm past. Dan biedt dan meteen de mogelijkheid de genezing 
van de botbreuk van buitenaf met electrostimulatie te bevorderen. Een perfect passende hartklep, ect. 
Zelfs doet men al aan het 3D printen met stamcellen voor wondgenezing.         



Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 76 
 

 

Het mooie is dat de software voor het printen open source is en iedereen meehelpt zaken te 
verbeteren of te vernieuwen, een vorm van co-creatie en co-productie.   

 

Inmiddels bestaan er al apparaten die 100 maal sneller kunnen printen dan vroeger. De Eiffeltoren 
aan de linker kant kan tegenwoordig in 5 minuten geprint worden. 

 

3D printen is een raar fenomeen en zal in de toekomst op teleportatie gaan lijken. Als je namelijk in de 
ruimte een schroevendraaier bent vergeten dan zend je de data naar de 3D printer in de ruimte en 
wordt daar de schroevendraaier uitgeprint. Als iets in Australie is ontworpen, kan je het digitaal naar 
Nederland sturen en hier uitprinten. Dat scheelt veel transport en energie. 
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2.5.3. Zelfreparerende systemen 

De natuur kan zichzelf herstellen, heeft weerstand en kan zich genezen. We bootsen dat al een beetje 
na bij zelf reparerende lakken die als er een kras ontstaat via verwarming weer dichtvloeien zodat de 
kras verdwijnt. Akzo gaat proberen glas te maken voor smart phones waarbij krassen zichzelf 
herstellen.  

 

Er bestaat ook al zelf reparerend asfalt. Asfalt met staaldraadjes van 1 cm. Daardoor kan je het met 
een inductiespoel het asfalt verwarmen tot 60 - 70 °C zodat het vloeibaar wordt en scheuren 
dichtsmelten. 
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Of zelfhelend beton. Door aan beton bolletjes toe te voegen met voeding en sporen van bacteriën. Als 
het beton beschadigd raakt komt er water bij die bolletjes en komen de bacteriën tot leven. Ze 
scheiden dan kalksteen af. TU Delft is er mee bezig. Het is nog duur maar er zijn al plaatsen waar het 
wordt toegepast. B.v. op plekken waar repareren moeilijk is.Wie weet moeten we ook naar geplande 
afbraak zoals de natuur in de herfst doet. 
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2.5.4. Boots een voedselweb na. 

In de natuur kan je voedselwebben waarnemen. Het ene organisme leeft van het andere en alles in 
onderliggende samenhang. Deze voedselwebben zijn vaak best complex.  
 

 
 
Daar kunnen agrarische bedrijven ook van leren. 

 

Vroeger kende men gemengde landbouw. Je teelde gewassen (vaak in monocultures) en wat over 
bleef gaf men aan het vee. De mest van het vee werd weer op het land gebruikt.  Zo produceerde 
men vlees en gewassen. Maar het kan veel ingenieuzer. 

De mest van het vee kan je vergisten. Het biogas wat daaruit vrij komt kan je verkopen of gebruiken 
voor verwarming of opwekking van elektriciteit. Het effluent geef je aan algen die daarop kunnen 
groeien maar die ook het water zuiveren waarna het naar de visvijver gaat waar vissen gekweekt 
worden. De algen kunnen als voer voor kippen, eenden en ganzen dienen zodat ook zij vlees leveren 
(naast de vissen). De mest van de vissen kan gebruikt worden op wormen op te kweken die weer 
gebruikt kunnen worden om compost te maken. De compost kan op de bodem gebracht worden zodat 
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gewassen en champignons kunnen groeien. Wat over blijft van de gewassen kan naar het vee. Door 
een voedselweb na te bootsen kan men komen tot veel hogere opbrengsten. Agricultural ecology. 

 

Daarnaast kan men op dezelfde manier industrieën bij elkaar zetten. Industrieën die warmte aan 
elkaar doorgeven of waarbij reststoffen van de ene weer grondstoffen voor de andere kunnen zijn. 
Industrial ecology. 
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Men kan ook netwerken in bedrijven organiseren als voedselwebben. 

Maak nu de onderstaande vragen ! 

Als je de vragen op je smart phone wilt maken kan dat ook. Meld je dan op de site hier onder 
aan rechts boven. Download de drilster app en je kan beginnen.  
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2.5. Doel en vragen 
 

2.6. Werk volgens de trias regels 

De trias regels 
 
Uiteindelijk komt veel van het bovenstaande neer op trias energetica, trias materialica en trias 
pecunia. 
 
Trias energetica betekent: 
 
1. probeer eerst energie te besparen 
2. Wat overblijft moet je duurzaam zien op te wekken 
3. Wat dan overblijft moet je zo efficiënt mogelijk inzetten. 
 
Besparen van energie is goedkoper dan de energie duurzaam opwekken. Bij efficiënt inzetten kan je 
kijken naar hoofdstuk 2.3. Denk in cascades. 
 
Trias materialica betekent: 
 
1. probeer eerst materialen te besparen 
2. gebruik duurzame materialen voor wat over blijft 
3. en zorg dat die materialen zo efficiënt mogelijk gebruikt kunnen worden (ook denken aan wat er 
mee gebeurt in de afvalfase).  
 
Duurzame materialen zijn vaak biobased (zie hoofdstuk 2.4.) en kijk ook naar de uitgangspunten 
bij circular economy (hoofdstuk 2.2.) en denk in cascades (hoofdstuk 2.3.).  
 
Trias pecunnia betekent:  

1. probeer eerst diensten uit te wisselen of met zo min mogelijk geld te starten 
2. probeer dan geld los te krijgen van stakeholders en belanghebbenden  
3. leen geld van de bank 

In de nieuwe economie gaat het over crowd funding, diensten uitwisselen en samen sterk zijn. De 
bovenstaande regels helpen daarbij.  
Als je de bovenstaande regels toepast is 3x3 geen 9 maar 10. Je helpt er de aarde mee, het is sociaal 
en brengt ook nog geld op. 
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2.7. Gebruik sensoren en IT 
 

2.7. Werk samen en gebruik nieuwe IT mogelijkheden. 

In de natuur gebruiken organismen zintuigen (ogen, oren, tast, smaak) om waar te kunnen nemen. 
Dat alles wordt verwerkt in hersenen. Die verwerken de gegevens (combineren e.e.a.) en zorgen er 
voor dat je kan reageren.(de hersenen geven feed back). (Hormonen doen hetzlefde maar dan 
langzamer).   
 
In onze cyberwereld voegen we daar hetzelfde toe maar dan mechanisch (en niet biologisch). 
Namelijk sensoren die waarnemen - bedrading, blue tooth, routers, internet voor het doorgeven van 
de gegevens en computers om het te verwerken en er op te reageren. Dat reageren kan dan via 
bijsturing, robots of b.v. het geven van een alarmsignaal.  
Op die manier kunnen we apparaten en machines slimmer maken.  
 
Of kunnen we over heel de wereld meten waar we mee bezig zijn. Hierdoor kunnen we beter 
beslissen, beter sturen en managen. Door sensoren e.d. wordt precisiemanagement mogelijk. Je kunt 
fijnere beslissingen nemen en je weet meer. Dus kan je energie en materialen besparen en dus 
duurzamer bezig zijn. Als we over heel de wereld sensoren hebben kunnen we betere en meer 
duurzame beslissingen nemen. Die beslissingen kunnen ook veel meer mensen bereiken dan vroeger.  
 
Daarnaast zijn er nog twee zaken aan de hand.  
 
1. Zoals in onze hersenen zenuwcellen aan elkaar geschakeld zijn zo lijkt het er nu op of via 
glasvezelkabels, routers, blue tooth en internet onze breinen met elkaar verbonden worden. 

 

We kunnen zo eenvoudig met elkaar creatief zijn en gaan denken over de oplossingen voor de 
toekomst. Afstanden tellen niet meer.  
 
Als we de groene breinen (de breinen die verstand hebben van duurzaamheid) aan elkaar koppelen 
kunnen we hopelijk snel grote stappen maken. Nederland is daarmee begonnen via het Groene Brein. 
46 topwetenschappers op duurzaamheidsgebied worden zo verenigd en uitgedaagd te komen met 
oplossingen.  
 
Helaas heeft Einstein gezegd dat degenen die de problemen veroorzaakt hebben meestal niet tot de 
oplossingen komen. Daar heb je vaak nieuwe fris denkende jongelingen voor nodig die weer eens met 
iets heel nieuws komen. Als je iets weet te vinden dat een product duurzamer maakt, zit de hele 
wereld op je te wachten en kan je rijk worden. Je hoeft ook niet een Einstein uitvinding te doen maar 
iets kleins kan ook bijdragen en vele kleintjes maken één grote. 

Iemand vond lijm uit maar die plakte niet goed. Totdat een ander op het idee kwam dat die lijm ideaal 
is voor post-its die gemakkelijk verwijderd kunnen worden . De persoon is er rijk van gewonden. In ons 
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brein hebben zenuwcellen vanaf de geboorte allerhande verbindingen met andere zenuwcellen. Maar 
alleen de zenuwbanen die veel gebruikt worden, worden verstevigd en verbeterd. Ze rest verdwijnt. 
Het is niet goed verbinding te hebben met te veel. Door te versterken wat veel gebruikt wordt, leren we 
en past ons brein zich aan aan de omstandigheden waarin je leeft (of sport bedrijft). Na je 25e jaar kan 
je zelfs 25.000 hersencellen per dag kwijt raken omdat ze niet meer nodig zijn. Gelukkig heb je er 
genoeg over en heeft het geen invloed op je capaciteiten. Zo zou je zelf ook verbinding moeten 
behouden met een paar goede contacten waar je veel aan hebt en zeker niet met te veel contacten. 
Je zou facebook kunnen hebben voor je vrienden en bekenden maar bijvoorbeeld linked in voor je 
contacten op je vakgebied. 
 
2. Men is datasystemen aan elkaar aan het schakelen die samenkomen in supercomputers.  
 
De financiele wereld werkt al met supercomputers om aandelen te kopen of te verkopen. Ook om te 
handelen in internationale valuta. Dat mag natuurlijk niet fout gaan (zoals in 2010. Toen had iemand 
de supercomputer gemanipuleerd waardoor de aandelen opeens sterk begonnen te dalen. Niemand 
wist warom en miljarden gingen verloren. In 20 minuten wist men dit te herstellen maar de dader had 
er an 40 miljoen mee verdiend. Die is later gepakt.  
 
Het belastingformulier hoef je (bijna) niet meer in te vullen. Ze weten de waarde van je huis, je 
verdiensten, hoeveel kinderen je hebt ect. De databanken zijn aan elkaar geschakeld. Hierdoor 
ontstaan naast een slimmere en inteligentere balstingdienst ook slimmere en inteligentere diensten, 
producten, industrien. Ook de logistiek, de banken en het onderwijs wordt hierdoor slimmer.  
 
Universiteiten, hoge scholen, het MBO en VO zijn allemaal cursussen gratis op internet aan het 
zetten. Ze worden MOOC's genoemd (Massive Open Educational Resources). 
Zoek maar eens op internet naar MOOC en waar je in studeert. Misschien staat er wel een gratis maar 
handige cursus over je beroep(skeuze) op internet. 
 
Alle lessen Engels, Wiskunde, Scheikunde, Biologie staan gratis op internet. TU Delft heeft al 400 
cursussen op internet gezet (kijk op EDX) en coursera heeft er ook al veel.  
Hierdoor krijg je beter en gevarieerder onderwijs.  
 
Veel van die cursussen zijn in het Engels zodat ook India en China (met elk meer dan 1000 miljoen 
inwoners) mee kunnen doen. Soms heeft een cursus wel 100.000 deelnemers.  
 
Big data 

Ook is men allerhande data van consumenten aan het verzamelen. Waar ga je op vakantie, welke 
kleding koop je, op welke reclames kijk je, waar klik je op, waar ben je de hele dag etc. Dit geeft heel 
veel data, big data. aan data heb je niets maar je kunt er informatie uit krijgen. Dat wordt een nieuwe 
wetenschap. Wat zijn nieuwe trends, waar houden mensen van, waar willen ze op vakantie. Die data 
zijn heel waardevol en bedrijven betalen er grof voor. Dus als je supercomputers hebt en big data 
analysten kan je veel verdienen. Je bent dan het brein in de cyberwereld (en heb je de macht). 
 
Goed zoeken 

Door goed te zoeken is alles te vinden. Niet alleen via Google maar kijk ook eens bij slideshare, 
youtube, prezi, wordpress, TEDx 
Kijk eens in de app store of play store. Of in www.archive.org   

Of op open innovation platforms, Idea contests, #daretoask, Linked in groepen, Of zoek eens op 
www.info.com. Of kijk eens op top 100 innovations, top 10 trends, top 50 innovative companies. Kijk 
eens in databanken van patenten of crowdfunding sites of naar wie mee gaan op handelsmissies.  
Kijk eens op automotive in 2025; retail in 2050 Future transport.  
Of op springwise.com (slimme nieuwe business idea's) 
www.trendwatching.com 
www.trendhunter.com 
www.moreinspiration.com 
www.sciencechannel.com 
www.ted.com 

http://www.archive.org/
http://www.info.com/
http://www.trendwatching.com/
http://www.trendhunter.com/
http://www.moreinspiration.com/
http://www.sciencechannel.com/
http://www.ted.com/
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www.psfk.com 
www.asknature.com 

 
Opdrachten.  
 
1. Zoek op internet naar MOOC's m.b.t. je beroep en geef aan wat je gevonden hebt.  
2. Welke data kan men allemaal verzamelen denk je. Maak een gedachtenwolk.. 
3. Is je werk makkelijker, slimmer en duurzamer te maken met sensoren ?  
Bekijk hier welke sensoren er allemaal zijn en wat je er mee kan.. 
Beschrijf welke sensoren je zouden kunnen helpen.  
4. Als de gegevens van de sensoren dan binnen komen in computers wat zouden die er dan mee 
moeten doen ? 
Beschrijf dat (en maak dat en bedenk er creatieve ideeën en oplossingen over). 
5. Vaak bedien je dan iets vanuit een app vanaf je smart phone. Kan dat in jouw voorbeelden dan ook 
? 
6. Gebruik 2.7. Wees creatief om nog verder te komen en om nog creatievere ideeën en oplossingen 
aan te kunnen dragen. 

  

http://www.psfk.com/
http://www.asknature.com/
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/sensoren
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2.8. Wees creatief 

Hier staat een werkwijze om te komen tot creatieve ideeën en oplossingen. 

1.Inleiding (Kennismaken met het creatieve proces) 
 
Eerst waaieren (divergeren, zoveel mogelijk problemen, kriebels, jeuk, irritaties zien) Dan trechteren 
(convergeren) en het probleem dat je gaat aanpakken definiëren. 

Bij het waaieren gelden regels 

•Uitstel van oordeel  
•Ga voor kwantiteit   
•Lift mee op ideeën van anderen  
•Zoek wilde, ongewone ideeën 

Oefening: Eerste, tweede derde derde 

Schrijf drie stuks fruit op, doe dat nog eens, en daarna nog eens. 
 
Teken een tafel op een post-it. Hang die op.  
 
(wat blijkt..die is bij iedereen vierkant, met vier poten en horizontaal). 
We denken in patronen. In vaste banen die het voor onze hersenen gemakkelijk maken om te denken 
en te handelen). Dat is niet creatief. Een tafel hoeft niet vierkant te zijn, of vier porten te hebben of 
horizontaal te zijn). 
Als je het creatieve proces in gaat kan je dat gestructureerd doen. Je kan zeggen iets anders dan 
vierkant, iets anders dan met vier poten en iets anders dan horizontaal). 
Wat komt er dan uit. Kan  een tafel ook geen poten hebben ? 
 
Ga hier nu van uit en ga naar stap twee om te komen op een gaaf idee… 
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2. Wat is het probleem (identificeer het probleem) 

Op school leren we wel problemen op te lossen, maar leren we niet om ze te identificeren en 
definiëren. David Kord Murray 

•Denk aan een voorwerp waar je iets mee hebt… 
•Bedenk wat de nadelen zijn. Wat zou er beter kunnen? b.v Colablikje 
 
Klachten als bron voor inspiratie (voor nieuwe dingen) 

•GEEN analyse; 
•GEEN discussie; 

ALLEEN MAAR een lange lijst met mogelijke problemen 

•Wat zit je dwars? 
•Wat klopt er niet helemaal? 
•Wat moet er opgelost worden? 
•Wat zouden we kunnen verbeteren? 
•Wat zou je willen veranderen? 
•Welke uitdagingen zie je? 
•Waarover klaag je zelf of klagen anderen? 
•Wat zou beter kunnen? (ook al is het nu misschien al goed) 
 
Kies een probleem. Wie weet krijg je de opdracht dat te fotograferen of er een filmpje over te maken.  
 

 

3. Wat is er aan de hand (Begrijpen van het probleem) 

Is er een juiste manier om het probleem te omschrijven 

De formulering van het probleem is vaak veel belangrijker dan de oplossing ervan.(Albert Einstein) 
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4.Wat is de vraag? (Definiëren van het Probleem) 

 
 
5.Welke ideeën hebben we? (Bedenken van een Idee) 
 
•praktische ideeën;  
•gekke ideeën;  
•controversiële ideeën;  
•onmogelijke ideeën; 
•respectloze ideeën;  
•onbetaalbare ideeën 
•droom ideeën;  
•ideeën die voortkomen uit spanning; 
•onnozele ideeën; 
•ideeën uit andere branches; 
•ideeën die zeker gaan mislukken; 
•ideeën die nieuwe deuren openen; 
•combinaties van ideeën; 
•ideeën voortkomend uit onverwachte verbindingen. 
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1.Klassieke brainstorm, braindump  
2.Omgekeerde brainstorm Wat moet je doen om het probleem zo groot mogelijk te maken Vervolgens 
pak je die items en draai je de vraag om 
3.Lenen, jatten, (straat, web etc.-) jutten. 
Lenen van andere beroepen / soortgelijke problemen en oplossingen ect 
Kijk eens in hele andere domeinen hoe daar soortgelijke zaken worden opgelost (b.v. in de natuur / 
biomimicry) 
Combineer: boot op zonnepanelen 
          boot met zeilen => boot met zeilen die tegelijkertijd zonnepanelen zijn. 
4.Trends als inspiratiebron voor ideeën Neem trends (als Wikipedia circular economy e.d.) als 
inspiratie; gemak en comfort; vergrijzing; verpersoonlijking; multiculturele samenleving; van consumer 
naar prosumer; communicatienetwerken 

 

6. Wat is de oplossing (Uitwerken van idee naar oplossing) 

Hierbij ga je vanuit een groot aantal ideeën trechteren, convergeren naar iets wat gaaf is en waar je 
voor wilt gaan.  
 
Hierbij gelden regels als 

•Oordeel positief 
•Houd je doelstelling in de gaten 
•Verbeter en combineer ideeën    
•Zoek naar het ‘nieuwe’ 

Cull  : NOW. WOW! HOW? YOW!? 
Zet soortgelijke ideeën bij elkaar in clusters (max 5!). 
Verwijder identieke ideeën en combineer ideeë 
Clarify  : Geef elk cluster een naam. Kijk ook naar het iDNA. 
Choose  : Kijk terug … 
 
- Wat voelt goed? 
- Waar gaat je hart sneller van kloppen? 
- Wat intrigeert je, wat houdt je bezig? 
- Wat beangstigt je? 
 
  en ….. 
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Cull: NOW. WOW! HOW? YOW!? 

•Cluster de ideeën die samenhangen met een thema of onderwerp in zogenaamde ‘hot spots’. 
•Neem de hot spots door om duidelijk vast te stellen wat het gezamenlijke thema is.     
•Geef de clusters de juiste naam. 
•Neem alle ideeën door die zijn gegenereerd en vraag om verduidelijking wanneer nodig.    
•Kruis de ideeën aan die je als ‘hits’ beschouwt. Onder ‘hits’ verstaan we ….   
 
Ideeën die:  Of die juist: 

De kern raken  Van het blad af springen 

Relevant zijn  Het gevoel geven de kern te raken 

Helder zijn  Je toelachen 

Interessant zijn  Goed voelen 

Je intrigeren  De uitdaging oplossen 

Werkbaar zijn  In de goede richting gaan 

Kies 3 tot 6 veelbelovende ideeën! 

Kies met LEF! 

 
 
Schrijf alle dingen op die goed zijn aan het idee. 
 
•Wat vind je er leuk aan? Wat bevalt je? Wat vind je goed? 
•Waarom zouden anderen het idee goed vinden? 
•Waarom is het zo briljant? 
•Waarom zal het zeker een succes worden? 
•Waarom brengt dit idee je waar je wilt komen? 
•Hoe komt het dat het idee zo geniaal is? 

Schrijf zoveel mogelijk pluspunten op als je maar kunt bedenken 
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Schrijf alles op wat verkeerd of fout is aan het idee. Schrijf alle minpunten op. 
 
•Waarom gaat het niet lukken? 
•Wat zijn de zwakke plekken? 
•Wat zijn fatale tekortkomingen? 
•Waarom word je hiervoor ontslagen? Gearresteerd? Van school gestuurd? 
•Waarom zullen je vrienden denken dat je gek geworden bent? 
•Waarom zullen je vijanden in hun handen wrijven van plezier? 
•Waarom is het zo’n klote-idee? 
•Zorg ervoor dat je de meest extreme criticus bent van jezelf. 
•Schrijf zoveel mogelijk minpunten op. 

 

Kraak het helemaal af. Verscheur het. Vermaal het onder je voeten 

Schrijf hier alle dingen op die het idee bij je oproept die je niet eerder hebt opgemerkt. 

•Waar doet het je aan denken? Is er iets dat je er aan kan toevoegen? 
•Zit er iets in het idee verborgen dat je nog verder onder woorden moet brengen of uitwerken? Wat 
zou je nog meer met het idee kunnen bereiken? 
•Zijn er nog ideeën uit Stap 4 die mooi zouden kunnen aansluiten bij dit idee waardoor het nog beter 
kan worden? 
 
Let vooral op de woorden nog meer. 

•Wat zit er nog meer in het idee? Waar zou het nog meer gebruikt of toegepast kunnen worden? 
•Wie zou er nog meer bij betrokken kunnen worden? Wanneer zou het nog meer zinvol kunnen zijn? 
•Maak een lijst van alle dingen die nog meer bij je opkomen wanneer je over het idee nadenkt 
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Kijk nog een keer naar je lijst met pluspunten. Schrijf nu alles op waardoor het idee beter, sterker of 
verbeterd kan worden. Maak er een excellent idee van. 

•Hoe kun je je idee verder versterken? 
•Hoe kun je het zo aanpassen dat de kans op succes nog groter wordt? 
•Hoe kun je de positieve kenmerken die je hebt genoemd verder uitbouwen? 
•Hoe kun je ze nog verder benadrukken? 
•Hoe kun je je hulpmiddelen nog beter inzetten? 
•Is er iets snellers, groter, beter, gelikter, langer, heter, kouder of pittigers dat je aan jouw idee kunt 
toevoegen? 
•Hoe kan het nog solider, steviger, stabieler, goedkoper of duurzamer worden? 

 
Kijk nog een keer naar je lijst met pluspunten. Schrijf nu alles op waardoor het idee beter, sterker of 
verbeterd kan worden. Maak er een excellent idee van. 

•Hoe kun je je idee verder versterken? 
•Hoe kun je het zo aanpassen dat de kans op succes nog groter wordt? 
•Hoe kun je de positieve kenmerken die je hebt genoemd verder uitbouwen? 
•Hoe kun je ze nog verder benadrukken? 
•Hoe kun je je hulpmiddelen nog beter inzetten? 
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•Is er iets snellers, groter, beter, gelikter, langer, heter, kouder of pittigers dat je aan jouw idee kunt 
toevoegen? 
•Hoe kan het nog solider, steviger, stabieler, goedkoper of duurzamer worden 
  Kijk nog eens naar je lijst met opmerkingen. Maak nu een lijst met oplossingen bij elke opmerking.   
•Hoe zou je de tekortkomingen van jouw idee kunnen herstellen? 
•Hoe kun je de fouten eruit halen? 
•Hoe kun je ervoor zorgen dat je de bezwaren van anderen bestrijdt? 
•Wees niet tevreden wanneer je alleen maar de zwakke punten van je idee neutraliseert. Ga verder. 
Probeer de minpunten om te zetten in pluspunten. 
•Hoe kun je de nadelen van het idee nog meer verminderen? 
•Hoe kun je ervoor zorgen dat het waterdicht wordt? 
•Hoe kun je het nog succesvoller maken? 
 
Opdracht 
 
Maak een tekening van je idee en daar een brainstorm omheen. Geef dat idee aan je buurman/vrouw 
en die vult aan. Laat het idee zo rond gaan.  
 
Opdracht 
 
Maak een tussenpresentatie over je idee. Iedereen presenteert het maar na elke presentatie krijgt de 
groep de gelegenheid om aan te vullen, het nog interessanter en gaver te maken.  
 
Opdracht 

Kijk naar de ideeën van jongeren of naar duurzame ideeën en producten (3.5.-3.6.-3.7.) om je verder 
te laten inspireren. Wat voegen ze toe.  
 
 

 

Elevator pitch 
 
1.Wat is het probleem? 
2.Wat is er aan de hand? 
3.Etc. 
 
Gebruik als agenda de eerste 6 stappen uit het model 
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Eisen: 

•Formuleer bondig; 
•Wees helder, gemakkelijk te begrijpen; 
•Formuleer aantrekkelijk, met passie ; 
•Wees geloofwaardig. 
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Creativiteit 
 
Creativity is a great motivator because it makes people interested in what they are doing.  
Creativity gives hope that there can be a worthwhile idea.  
Creativity gives the possibility of some sort of achievement to everyone.  
Creativity makes life more fun and more interesting. 

Edward de Bono 
 
Als je een gaaf idee hebt wordt het zaak dat idee uit te werken tot een oplossing b.v. samen met het 
bedrijfsleven, met medeleerlingen, met docenten. Je wordt er dan ondernemend in, je gaat er mee 
aan de slag.  
 
Wie weet word je er zelfs een ondernemer in en ga je naar een prototype of zelfs naar de echter 
realisering.  
 
Het is uiteindelijk de bedoeling dat je dit presenteert naar je docent toe of naar het bedrijfsleven toe 
als afsluiting van dit keuzedeel. 
Doe dat op een manier dat je er subsidie voor moet krijgen. Enthousiast, overtuigend, spectaculair 
(indien mogelijk) en wie weet met modellen, presentjes, bijzondere (nette) kleding bij de presentatie. 
Werkend met een powerpoint, maar misschien ook juist niet. Misschien meerdere zintuigen 
stimulerend (dan alleen maar luisteren en kijken).    
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2.9. Werk samen 

In de natuur blijkt dat als je samen werkt je meer overlevingskansen hebt. Dat is ook zo in de 
economie. Door samen te werken maak je een samenleving. Een samenleving waarin iedereen zijn 
plek heeft en bijdraagt.  
Zorg dat je ergens goed in wordt. Ontwikkeld dat. Ontdek wat je leuk vindt en waar je energie van 
krijgt. Ga samenwerken met personen die weer goed zijn in andere dingen of de dingen waar jij 
moeite mee hebt. Samen ben je sterk.  
 
Als een samenleving een hoge dichtheid krijgt ontstaat er nog veel meer creativiteit. In een dorp kan je 
geen Thai's restaurant naast een Chinees, Nepalees, India of Italiaans restaurant hebben. In een 
grote stad kan dat wel. Daar is het ook gemakkelijker een groepje personen bijeen te krijgen die aan 
de slag willen met een nieuw creatief idee. In een dorp is dat veel moeilijker.  
 
In de natuur zie je dat ook. Er is een enorme rijkdom aan dieren ontstaan in de tropische 
regenwouden of heel veel soorten vis in een koraalrif. op plekken waar de dichtheid veel minder groot 
is zie je dat niet.  
 
Bij alles zie je dat je samen sterker bent dan alleen. 
 
Zo gaat het van micro -> meso -> macro -> mundo 
dorp -> stad -> metropool -> wereldstad  
bank -> nationale bank -> internationale bank 
winkel -> winkelketen -> multinational 
kerkgemeenschap -> bisdom -> wereldgodsdienst 
bioscoop -> bioscoopketen -> multinational 
politie -> nationale politie -> interpol -> wereldwijd 
boer -> corporatie -> multinational 
 
Opdracht 

Wat is jouw talent ? War ben je goed in. Ga er naar op zoek of vraag anderen (je ouders, je leraren, je 
mede studenten) wat zij vinden.  
Beschrijf dat ! 
 
Heel veel (mooi) materiaal hier over staat op http://www.lob4mbo.nl/nieuws-en-
events/onderwijsmagazijn 

Waar ben je niet goed in. Met wie (of met welke personen met welke talenten / kennis) zou je dus 
moeten samenwerken ? 

Bekijk in het beroep waar je voor leert of micro-meso-macro en mundo ook een rol speelt.  
 
Beschrijf dat.  
 
Soms is te groot ook niet goed. Zie je daar ook voorbeelden van ? Beschrijf dat. 

  

http://www.lob4mbo.nl/nieuws-en-events/onderwijsmagazijn
http://www.lob4mbo.nl/nieuws-en-events/onderwijsmagazijn
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2.10. Verbreed, verbeter, vermarkt. 

Wat zou het mooi zijn als je contacten hebt om je heen die met je meedenken en je tips geven. Wat 
zou het mooi zijn als die contacten creatief zijn en je doorgeven wat handig, nieuw of duurzamer is.  
 
Nog mooier zou het zijn als je contacten hebt met personen in verschillende werelddelen als b.v. in 
Zuid Korea, Japan, Zuid Afrika, Amerika, Canada ect. die je op de hoogte houden van wat er leeft, wat 
nieuw is, welke oplossingen en ideeën men heeft = co-sensing. Je kan er dan snel op inspelen en 
bekijken of je de ideeën en producten nog kan verbeteren of verbreden.  
 
Verbreden wil zeggen dat een idee misschien wel dè oplossing is voor iets heel anders waar nog 
niemand aan gedacht heeft. En als je dan een goed idee of product hebt ga je het vermarkten. Je 
begint je eigen webshop of je gaat e.e.a. verspreiden via je kennissen op internet. Daardoor krijg je 
meer aanzien en wie weet krijg je er een betere baan door aangeboden. 
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Als de producten en ideeën bijdragen tot een meer duurzame samenleving heb je winst op drie 
gebieden, zowel winst voor de aarde, als sociaal als voor je eigen portemonnee. En de hele wereld zit 
er op te wachten. Maar zoals in de natuur de eerste vegetatie (de pionier vegetatie) het moeilijk heeft 
en zeker niet elk plantje overleeft, zo is dat in de economie ook zo.  
 
Alle begin is moeilijk en soms is first move, first lose. Maar als het lukt, kan het uitgroeien tot een 
prachtig rijk bos of oerwoud ofwel tot een succesvol bedrijf of business. Je moet er gewoon mee 
beginnen en misschien een aantal keren opnieuw starten. 
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2.11. Zero impact 

Streef naar de “zero-impact” society of zelfs naar een “positive impact”. 

Uiteindelijk zouden we moeten komen tot een samenleving die geen impact heeft op de omgeving. 
Die altijd maar door kan gaan. Zero energie, materialen, grondgebruik, water-, bodem- luchtvervuiling.  
 
Kan dat ? Kan je bijvoorbeeld zo bouwen of produceren ?  
 
Het is lastig maar het is een “dot on the horizon”. Het is iets om naar te streven. Iets waarbij je 
handelen geen impact meer heeft. En het kan en men is er mee bezig.  
 
Dat komt ondermeer door Michael Braungart die met zijn Cradle to cradle concept stelde dat we bij 
duurzaamheid eigenlijk alles wat we fout doen minder fout proberen te doen. Dat we onze negatieve 
footprint proberen te verkleinen. Maar dan rijdt de auto nog tegen de muur. Nee, het stuur moet om 
(én de auto moet afremmen). We moeten de goede dingen, met en nul- of zelfs positieve footprint 
meer en eerst gaan doen. Niet downcyclen maar upcyclen. Geen gebouwen met energieverbruik maar 
energie producerende gebouwen.  
 
En daarnaast betekent de goede dingen goed doen vakmanschap, eerlijkheid, integriteit, 
verantwoordelijkheid en samenwerken. Be the change you wish to see the world. 
 
Want  
Geen fossiel energieverbruik betekent geen verbruik van fossiele energie maar alles op duurzame 
energie. Er zijn al meerdere voorbeelden van bedrijven die volledig op duurzame energie werken en 
inderdaad bestaan er al gebouwen die energieneutraal zijn zo niet die energie leveren.  
 
Geen materialen verbruiken. Als de materialen weer aangroeien (biobased zijn) of in de technocyclus 
zitten en weer hergebruikt worden, verbruik je geen materialen. Dat is dus niet onmogelijk. Cradle to 
cradle producten streven daarnaar en er bestaan er al een hoop. Ook als je bouwt met natuurlijke 
materialen of met materialen die na gebruik weer te zijn hergebruiken, ben je op de zero manier bezig.  
 
Geen grond verbruiken. Als de natuur over het dak heen door kan lopen ofwel bij groene daken, dan 
verbruik je ook geen grond. De fabrieken van Ford worden er mee uitgerust. Daken hoeven minder 
snel vervangen te worden en je draagt bij aan een goede uitstraling en bevordering van biodiversiteit.  
 
Geen boden-water-luchtverontreiniging. Bij Desso streeft men er naar dat het water wat de fabriek in 
komt er schoner uit moet gaan, dat de lucht er schoner uit moet gaan en dat er geen impact op 
de   bodem plaatsvindt. Dan heeft een fabriek of gebouw een positieve footprint in plaats van een 
negatieve. Ze zijn zelfs in staat gebleken om de tapijten die ze maken zo te creëren dat ze de lucht 
zuiveren. Als astmapatiënt kan je beter hun tapijt kopen dan dat je een gladde vloer hebt. Akzo is nu 
bezig met luchtzuiverende verf of behang.  
 
Park 20/20 bij Schiphol is een mooi voorbeeld waarbij alles cradle to cradle is neergezet, waar bouw-
voedsel-kassen-vuilwater-warmte slim met elkaar verbonden zijn.       
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Figuur: Streef naar de zero impact society. 

 

Figuur: Tapijt en verf die de lucht zuiveren. 

Maar je kan zelfs nog verder gaan. In Australië heeft Janis Birkeland (Professor duurzaam bouwen en 
design aan de universiteit van Auckland) het concept van “positive development” (PD) geïntroduceerd. 
Om een stad van 1 km2 te voeden is 1000 km2 gevarieerd ecosysteem nodig. Wat als gebouwen en 
woonwijken een positieve bijdrage leveren op dat gebied. Wat als gebouwen ook mee helpen bij de 
diensten die ecosystemen leveren als schone lucht, water, biodiversiteit, productie van voedsel, 
biomassa, geneesmiddelen, cosmetica etc. en ook nog eens zorgen voor een hele prettige omgeving 
om in te wonen en te werken.  
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Bij gebouwen kan je uit gaan van wat ze kosten maar meet ook eens de sociale en ecologische winst 
die te behalen is. Als je het in zijn geheel bekijkt kan het volgens haar een “business gold mine” zijn. 
Op dit moment ontwerpt men eerst en voegt dan nog wat aardige dingen toe maar zij draait het om. 
Het uitgangspunt is dat gebouwen op een positieve manier samenwerken met de natuurlijke omgeving 
(en er synergistisch en symbiotisch mee moeten zijn). Dat de gebouwen het ecologische draagvlak 
verbeteren en compenseren wat door het gebouw zou verdwijnen. Dat je werkplekken en 
leefomgevingen creëert als tuinen. Dat er wandelpaden lopen door grote terraria met lokale vogels, 
zoogdieren, insecten, reptielen. Ze vormen een stedelijke genenbank van waaruit de bioregio weer 
gevoed kan worden.  
 
Ze is bezig met individuele prefab modules die demontabel zijn en aan de binnenkant flexibel zijn in te 
richten. De modules staan op palen zodat de bodem gerespecteerd wordt. De 
klimaatgeconditioneerde modules kunnen gestapeld worden en in elke oriëntatie worden neer gezet 
om passief zonne-energie te kunnen winnen. Het glas heeft een laagje waar elektriciteit in gewonnen 
wordt, en een laag tegen de hitte. Er wordt gewerkt met vuil absorberende filters en de muren zijn 
uitgerust met buizen waarin algen gekweekt worden of systemen die het water zuiveren (verticale 
wetlands). In de gebouwen werkt men met aquaponics en permaculturen.  

 

Australian National Sustainability Initiative Education Centre Project ANSI   © ANSI 

Zoals we op dit moment (in het fossiele brandstof tijdperk) trots zijn op gebouwen die een 
duuraamheidslabel hebben (LEED, BREEAM) zo gaan we in de toekomst eerst naar klimaat neutrale 
gebouwen, dan naar energie leverende en bron-autonome bouw om uiteindelijk (in het post industriële 
tijdperk) te komen tot gebouwen die de ecologie herstellen. 
 
Gebouwen zijn eigenlijk goudmijnen van materialen die wachten om geoogst te worden. Maar 
gebouwen zijn niet ontworpen om uit elkaar te halen. Vaak moet alles kapot gemaakt of gesloopt 
worden. Wat als je gebouwen maakt waarvan de onderdelen kunnen worden hergebruikt en niet 
eindigen als afval. Wat als je werkt met simpele verbindingen of dat het staal in een gebouw 
gemakkelijk te verwijderen is en te hergebruiken. Wat als niet meer beschadigd wordt bij ontmanteling.  
 
Een goed voorbeeld is Berlaymont European Commision Headquters te Brussel. De glazen facade 
beschermt het staal tegen oververhitting, weersinvloeden en kou. Het gebouw heeft verplaatsbare 
glazen schermen die zich aan de weersomstandigheden aanpassen, die felle zon tegen houden en 
die toch nog licht doorlaten. Het glas dient ook als geluidsdemping en als de ramen worden opengezet 
wordt de airconditioning automatisch uitgeschakeld. De verwarming is in te stellen naar persoonlijke 
voorkeur en gaat uit als de kamer niet gebruikt wordt. 

http://www.sustainability.org.au/
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Gebruik lokale materialen, natuurlijke krachten als convectie, evaporatie, straling en geleiding om 
energie van de zon op te slaan. Natuurlijke lucht- en waterzuivering. Organische materialen zijn 
gezonder en makkelijker aan te passen. Ze zijn hernieuwbaar. (Regeneratief design). Probeer met het 
gebouw de ecologie van de plek te verbeteren en te revitaliseren. Gebouwen moeten de ecosysteem 
draagkracht vergroten om de ecologische footprint van het gebouw en de verschillende vormen van 
afval te compenseren. “Design voor ecoservices”  

 

 

In de toekomst gaan we misschien naar wanden met algen die waterstof maken waar vervolgens een 
huis op kan draaien. Biotextuur met micro-organismen om te repareren te zuiveren. Dit kan leiden tot 
een koelere binnenkant zodat dauw geoogst kan worden voor permaculturen. Living machines die 
water en lucht zuiveren.  
 
Het gemeentehuis in Venlo krijgt groene wanden voor lucht- en waterzuivering. Positive developement 
Janis Birkeland 
 
Misschien kunnen we ook gaan werken met “solar ponds”. Water met een laag zoutgehalte drijft 
boven op water met een hoog zoutgehalte. De warmte onderin kan dan niet weg en kan wel 90 
graden worden. Dat is te gebruiken in energiecentrales. Inventariseer negatieve zaken (van 
gebouwen) en zie waar je met positief design kan komen.  
 
Het Empire state building veranderde haar 6514 ramen in superramen die hitte blokkeren en licht 
doorlaten. De airco kon 1/3e omlaag en de kosten 17 miljoen per jaar.  
Vervang lange dunne gebogen leidingen door korte dikke zodat de pompen minder hard hoeven 
werken. 
 
Andere uitgangspunten 
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Leer denken niet in problemen maar in oplossingen. 
Leer denken niet in concurrentie maar in samenwerking 
 
Opdracht 
 
Je gaat (in  4.5. en 5.5.) oplossingen aandragen in je eigen leefomgeving en in je beroep. Bekijk of die 
oplossingen nog verder kunnen gaan en kunnen voldoen aan zero impact of zelfs een positieve 
impact. 
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3 Duurzaamheid 

Deze module duurzaamheid is geschreven voor Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. 

Het gaat in op:  
 
1. De basisbegrippen als ecosystemen, water, de bevolkingstoename en het broeikaseffect 

2. Oplossingen 

3. Wat is duurzaamheid en people, profit, planet  

4. Duurzaamheid thuis. Wat kan je zelf doen ? 

5. Duurzaamheid en het beroep. Wat doet men in de branche en wat doet men op je eigen bedrijf / 
stageplek 

Bij de meeste onderdelen staat aangegeven wat de leerdoelen zijn en worden er 10 multiple choise 
vragen over gesteld. 

Veel succes met de basismodule duurzaamheid in het beroep ! 

Als het goed is heb je hoofdstuk 1 en 2 af. 

Succes met deel 3: Duurzaamheid en people, profit planet 

  



Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 109 
 

3.1. Waar gaat duurzaamheid over? 

Duurzaamheid gaat over genoeg voor iedereen en voor altijd. Enough 4 all 4 ever.  
 
Officieel gaat het over: voorzien in de behoeften van hedendaagse generaties zonder het voor 
toekomstige generaties onmogelijk te maken in hun behoeften te voorzien. 
 
Daarbij moeten we een optimum zien te vinden tussen People, Planet en Profit (PPP ofwel Triple P) 
ofwel we moeten een balans zien te vinden tussen de belangen van mensen, zoals welzijn en 
gezondheid, eerlijk loon en menswaardige levens- en werkomstandigheden, het behoud van het leven 
op aarde, de dieren en planten in de natuur, en geld / werk / een inkomen / een gezonde economie.  
 
Nu gaat de economie, de financiële winst, nog vaak boven de andere twee en zijn we bezig de aarde 
te plunderen en mensen uit te buiten. De balans is in onze tijd erg uit evenwicht. Maar ondernemers, 
wetenschappers, politici en gewone mensen thuis of op het werk zoeken naar manieren om duurzaam 
voldoende voedsel, energie, drinkwater en grondstoffen kunnen creëren. Niet alleen voor nu levende 
mensen, maar ook voor volgende generaties. Niet alleen in ons land, maar over de hele wereld. Ook jij 
kan daarin een rol spelen. In je opleiding kan je meedenken over hoe je jouw toekomstige werk zo 
kunt uitvoeren dat het geen onherstelbare schade veroorzaakt. 

Van 'uit evenwicht' naar  'in balans' 

Hieronder staat kort beschreven waar PPP uit evenwicht is. En ook hoe er gewerkt wordt aan 
oplossingen om de balans te herstellen. Op elk onderstreept woord kun je klikken naar een website 
met meer informatie en opdrachten. Samen met je docent kun je bepalen wat voor jou de moeite 
waard is om meer van te weten. Vraag hem of haar er maar naar, als je meer wilt leren over hoe je je 
vak duurzaam kunt uitoefenen.  

Planet  

People  

Profit  

Doe ook mee 
 
 

Als je niet van lezen houdt kan je ook dit basisfilmpje bekijken. Maak nu eerst deze 
kruiswoordpuzzel. Hij is hier te printen. 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/inleiding/11-home/4699-basis-doe-ook-mee
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/inleiding/11-home/4699-basis-doe-ook-mee
http://www.duurzaammbo.nl/images/video/duurzaam%20Med_Prog001.wmv
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/kruiswoordpuzzel.pdf
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3.2. Planet 

We hebben een hele mooie planeet, misschien wel "The only blue shining planet in the universe". Dat 
komt door water. Als de aarde dichter bij de zon had gestaan, dan was het water verdampt; stond de 
zon verder weg, dan zou al het water in ijs zijn veranderd. In beide gevallen is leven zoals wij het 
kennen dan vrijwel onmogelijk. We staan precies op de juiste afstand van de zon en de aarde bruist 
juist van het leven. Dat alleen al is een goede reden om er zuinig op te zijn. Bovendien kunnen we 
genieten van prachtige natuur: watervallen, bergen, koraalriffen, tropische regenwouden en nog veel 
meer. 

Maar de bevolkingsgroei begint ons parten te spelen. In nog geen mensenleven tijd gaat de bevolking 
op aarde groeien van drie miljard naar tien miljard mensen. Ze willen allemaal eten, werken, leven, 
autorijden, op vakantie gaan etc. In de grootste steden wonen al meer dan 30 miljoen mensen, en de 
verstedelijking gaat snel verder. 

Al die mensen verspillen ook veel: te veel voedsel wordt weggegooid, te veel elektrische apparaten 
staan onnodig aan, vervoer en transport, airco's en wasdrogers vragen veel energie, we maken 
ongelooflijk veel afval dat nog veel te vaak in de natuur belandt. De groei van het energieverbruik is 
enorm en er beginnen olietekorten te ontstaan. Dat terwijl het autogebruik maar blijft groeien. Ieder 
jaar verstoken we wat de natuur in één miljoen jaar tijd heeft vastgelegd. Hierdoor stijgt de CO2-
concentratie in de lucht. Het gevolg is dat de temperatuur stijgt, wat we het broeikaseffect noemen. 
Door deze opwarming smelten de poolkappen en het ijs van de gletschers en worden de 
atmosferische krachten op aarde groter. Als het regent, regent het hierdoor harder en komen er meer 
overstromingen. Orkanen worden krachtiger. Door grotere droogten treden er meer bosbranden op en 
breiden de woestijn(achige) gebieden uit. 

Deze manier van leven en produceren veroorzaakt daarnaast luchtverontreiniging en fijn stof, 
bodemverontreiniging, afval, zwerfvuil, waterverontreiniging en -tekorten en onder meer door de kap 
van tropische regenwouden neemt de biodiversiteit af. 

Zo ontstaat er schaarste aan grondstoffen, we produceren niet-duurzame goederen en kleding, 
massatoerisme, de bio-industrie is schadelijk voor mensen en is dieronvriendelijk, chemische industrie 
vervuilt, computergebruik en andere nieuwe elektronica vragen steeds meer energie waar 
men kernenergie als oplossing voor aandraagt. 

Hoeveel we van de aarde vragen is uit te rekenen via de ecologische footprint (voetafdruk). 

Hoe kan het anders? 

In veel landen wordt nagedacht over duurzaamheid en beleid. Wat kan je doen om een schonere 
duurzame maatschappij te maken? Er zijn veel nieuwe technieken in ontwikkeling: duurzame 
energietechnieken zoals het gebruik van zonnepanelen, zonneboilers en energiedaken, concentrating 
solar power, waterkracht, getijdenenergie, golfslagenergie en blue energie, windenergie, geothermie, 
warmtekoudeopslag, warmtepompen, huiscentrales, biomassa als biobrandstof bijvoorbeeld uit algen 
en biogas. Tegen opwarming en luchtvervuiling wordt gedacht aan CO2-opslag en binding, schone 
auto's, waterstof als brandstof, duurzaam bouwen, duurzaam koelen, hergebruik van materialen, 
materiaalbesparing en ecodesign, energiebesparing, LED-verlichting, ecolabels en duurzaam 
consumeren, duurzame ideeën en producten, duurzaam inkopen, duurzame kleding, duurzaam 
toerisme, duurzame landbouw, duurzame veeteelt, duurzame voeding, duurzame ICT, duurzame 
chemische industrie en klimaatcompensatie. Wie weet komen we er ook nog eens achter wat Tesla 
had bedacht (elektriciteit) Tegenwoordig heeft men het ook over Cradle to cradle en Circular economy 
als oplossing. 

Er zijn dus mogelijkheden genoeg om de bovenstaande problemen aan te pakken. 
 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/3914-mooieaarde-1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3668-bevolkingsgroei
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/3166-energie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/144-update/4341-olietekorten-3
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/3736-duurzaam-autogebruik
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/144-update/4329-kooldioxide-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/144-update/4329-kooldioxide-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/144-update/4325-klimaat1-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3693-broeikaseffect1-1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3976-smeltenpolenenijs
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/4344-overstromingen-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/4344-overstromingen-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3940-orkanen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3689-bosbranden
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3893-luchkwaliteit
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3816-fijnstof
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3685-bodem
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/4355-waterverontreiginging-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3673-biodiversiteit
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3673-biodiversiteit
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/4347-schaarsegrondstoffen-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/4340-milieulabels2-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3998-toerisme
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3677-bioindustrie1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/3771-duurzame-chemie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/3771-duurzame-chemie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3716-computers
http://www.duurzaammbo.nl/DuurzaamMBO/DuurzaamMBO/Basismodule/bodem.htm
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/2-uncategorised/3819-footprint
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/144-update/4338-meerover-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/57-kennisbank/planet/3777-duurzame-energietechtnieken
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/57-kennisbank/planet/3777-duurzame-energietechtnieken
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet?layout=edit&id=4348
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/2-uncategorised/4053-zonneboilers
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/2-uncategorised/3715-concentratingsolarpower
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/2-uncategorised/3715-concentratingsolarpower
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/2-uncategorised/4023-waterkracht
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/2-uncategorised/3826-getijdecentrales
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/2-uncategorised/3825-getijde
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/57-kennisbank/planet/4358-windenergie-4
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/144-update/4318-geothermie-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/2-uncategorised/4044-wko
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank-3/planet/144-update/4353-warmtepompen-2
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Planet Problemen Oplossingen 

 

• De mooie planeet 
aarde 

• De bevolkingsgroei 
• Toename 

energieverbruik 
• Olie 
• Gas en schaliegas 
• Stijging van de CO2 

concentratie 
• Stijging van de 

temperatuur op aarde 
• Het broeikaseffect 
• Smelten van 

poolkappen en ijs 
• Meer bosbranden 
• Meer overstromingen 
• Krachtiger orkanen 
• Slechte luchtkwaliteit 
• Fijn stof 
• Het autogebruik 
• Luchtverontreiniging 
• Bodemverontreinigin

g, afval, zwerfvuil 
• Waterverontreiniging 

en -tekorten 
• Afname biodiversiteit, 

kap regenwouden 
• Schaarse 

grondstoffen 
• Milieuonvriendelijke 

goederen en kleding 
• Massatoerisme 
• Bio-industrie 
• Visserij 
• Chemische industrie 
• Computergebruik 
• Kernenergie 
• Kyoto problemen 
• Ecologsiche footprint 
• De financiële crisis 
• China als 

opkomende natie 
• De geschiedenis 

• Duurzaamheid en 
beleid 

• Duurzame 
energietechnieken 

• Zonnepanelen 
• Zonneboilers en 

energiedaken 
• Concentrating solar 

power 
• Waterkracht 
• Getijdenenergie 
• Golfslagenergie en 

blue energie 
• Windenergie 
• Geothermie 
• Warmtekoudeopsla

g 
• Warmtepompen 
• Huiscentrales 
• Biobased economy 

biomassa, 
biobrandstof 

• Algen 
• Biogas 
• CO2 opslag en 

binding 
• Schone auto's en 

vervoer 
• Waterstof 
• Duurzaam bouwen 
• Duurzaam koelen 
• Hergebruik van 

materialen 
• Materiaal besparing 

en ecodesign 
• Energiebesparing 
• Verlichting (LED en 

TL) 
• Ecolabels en 

duurzaam 
consumeren 

• Duurzame ideeën 
• Duurzame 

producten 
• Duurzaam inkopen 
• Duurzame kleding  
• Duurzaam toerisme 
• Duurzame 

landbouw 
• Duurzame 

veehouderij 
• Duurzame visserij 
• Duurzame voeding 
• Duurzame ICT 
• Duurzame 
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http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/planet/57-kennisbank/planet/3724-de-financiele-crisis
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chemische industrie 
• Klimaatcompensati

e 
• Tesla stroom 
• Cradle to cradle 
• Circular economy 

3.3. People 

Daarnaast bestaan er problemen en oplossingen op 'people' (mensen) gebied. Mensen brengen 
elkaar leed toe door terrorisme - discriminatie, door zinloos geweld - pesten, door ongelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, door oorlogen, door armoede en honger. Niet alleen mensen 
lijden hieronder, het is ook slecht voor de economie en de natuur. Daarnaast is er soms geen respect 
voor mensen, krijgen niet alle kinderen (laat staan volwassenen) onderwijs en zijn met name in Afrika 
ziekten en AIDS een groot probleem. Hier in Europa beginnen daarentegen welvaartsproblemen te 
ontstaan. In de recente geschiedenis is dit terug te vinden.  
Eigenlijk zou iedereen naar school moeten, zouden mannen en vrouwen gelijkwaardig moeten worden 
behandeld, zou armoede en honger moeten verminderen en zou er veel meer werk gemaakt moeten 
worden van bestrijding van ziekten en AIDS. Daarnaast zouden we samen moeten zorgen voor goede 
arbeidsomstandigheden ARBO. 

Er zijn al veel initiatieven om deze problemen aan te pakken. Zo is er het initiatief school zonder 
racisme. 

Politici willen graag in 2015 grote stappen hebben gemaakt om de bovenstaande problemen aan te 
pakken. Hoe ze dat willen, staat beschreven in de milleniumdoelen. 

 
People 

 
Problemen 

 
Oplossingen 

 

• Terrorisme - 
discriminatie   

• Recht op onderwijs 
• Milleniumdoelen 
• Mannen en vrouwen 

nog ongelijk 
• Armoede en honger 
• Ziekten en AIDS 
• Zinloos geweld - 

pesten 
• Oorlogen en 

wapenindustie 
• Welvaartsproblemen 
• Geen respect voor 

de mens 
• De recente 

geschiedenis 

• School zonder 
racisme 

• Iedereen naar 
school 

• Mannen en 
vrouwen gelijk 

• Verlaging 
armoede - 
honger 

• Bestrijding 
ziekten en AIDS 

• Duurzaam 
ondernemen 

• Duurzaam 
inkopen 

• Duurzaam MKB 
• Goede 

arbeidsomstandi
gheden ARBO 

• Echte welvaart 
• De geschiedenis 

van de 
duurzaamheid 

•  
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http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3948-pesten
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http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/4036-welvaartsproblemen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people?layout=edit&id=4394
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3848-iedereen-naar-school
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3897-mannen-en-vrouwen-gelijk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4004-verlaging-armoede
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/4048-ziektenaidsvoorkomen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3644-arbo
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3644-arbo
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4052-zonderracisme
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4052-zonderracisme
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3910-millenniumdoelen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3729-discriminatie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3729-discriminatie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3965-recht-op-onderwijs
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3910-millenniumdoelen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3900-mannen-en-vrouwen-nog-ongelijk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3900-mannen-en-vrouwen-nog-ongelijk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3645-armoede
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/4049-ziektenenaids
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3948-pesten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3948-pesten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3933-oorlogen-en-wapenindustie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3933-oorlogen-en-wapenindustie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/4036-welvaartsproblemen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4316-geen-respect-1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4316-geen-respect-1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people?layout=edit&id=4394
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people?layout=edit&id=4394
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4052-zonderracisme
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4052-zonderracisme
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3848-iedereen-naar-school
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3848-iedereen-naar-school
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3897-mannen-en-vrouwen-gelijk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3897-mannen-en-vrouwen-gelijk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4004-verlaging-armoede
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4004-verlaging-armoede
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/4004-verlaging-armoede
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/4048-ziektenaidsvoorkomen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/4048-ziektenaidsvoorkomen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/12-lesmateriaal/3745-duurzaam-ondernemen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/12-lesmateriaal/3745-duurzaam-ondernemen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/57-kennisbank/planet/3743-duurzaam-inkopen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/57-kennisbank/planet/3743-duurzaam-inkopen
http://www.duurzaammkb.nl/
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3644-arbo
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3644-arbo
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/2-uncategorised/3644-arbo
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people?layout=edit&id=3801
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people?layout=edit&id=3727
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people?layout=edit&id=3727
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people?layout=edit&id=3727
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•  
• Fraaie 

uitspraken 

3.4. Profit 

Zonder winst en geld is niet te leven. Maar dat mag niet ten koste van alles gaan. Dat gebeurt soms 
wel als je kijkt naar kinderarbeid, slecht betaalde banen, oneerlijke handel en onbehoorlijk werk.  
Daarbij bestaat onvriendelijk sparen en beleggen, waarbij alleen maar naar winst wordt gekeken en 
niet naar winst zowel voor de mens, de aarde als de portemonnee. Ook jij moet leren omgaan met 
geld en commercie. Daarnaast is het belangrijk dat je iets weet over de financiële crisis, over  banken 
en ons geldsysteem en welke rol China als opkomende natie speelt.  
 
Vandaar dat men wat probeert te doen tegen kinderarbeid en tegen uitbuiting. Fair trade is hier een 
goed voorbeeld van. Er bestaan ook banken (en beleggingsinstituten) die duurzaam beleggen en 
sparen of die microkredieten uitgeven aan armen in de derde wereld. Hiermee kunnen ze een bestaan 
proberen op te bouwen. Grote industrieën zijn bezig bottom of the piramid producten te maken om de 
allerarmsten te helpen. En we zijn aan het nadenken over een meer duurzame economie. Maar de tijd 
is in beweging. Het gaat naar nieuwe businessmodellen. Het gaat naar zaken doen in de nieuwe 
economie. Het gaat naar 3D printen en werken met veel sensoren waardoor precisiemanagement 
mogelijk wordt. Waardoor processen, producten en diensten smart en intelligent worden. 
Uiteindelijk gaat ook veel gerobotiseerd worden. Het zware, saaie werk wordt dan door robots gedaan. 
Daardoor krijgen we het steeds makkelijker en luxer. Een nadeel is dat er veel werkgelegenheid door 
dreigt te gaan verdwijnen.  
 
De natuur is wel duurzaam en heeft genoeg voor alle organismen voor altijd. Hiervan kunnen we 
leren, ook in de economie, zoals wordt geprobeerd in de biobased economy en de circular 
economy. Als je wilt weten hoe het denken over duurzaamheid ontstaan is, kan je kijken naar de 
geschiedenis van de duurzaamheid en ook staan op de site fraaie uitspraken over duurzaamheid. 

 
Profit 

 
Problemen 

 
Oplossingen 

 

• Kinderarbeid 
• Slecht betaalde 

banen 
• Onvriendelijk sparen 

en beleggen 
• Wereldburgerschap 

en oneerlijke handel 
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• Omgaan met geld en 

commercie 
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inkopen 
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producten 

• Nieuwe 
businessmodelle
n 

• Duurzame 
economie 

• Green economy 
• Cradle to cradle 
• Circular 

economy 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3820-fraaie-gezegden
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/people/56-kennisbank/people/3820-fraaie-gezegden
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/56-kennisbank/people/4323-kinderarbeid-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/56-kennisbank/people/4323-kinderarbeid-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/3932-oneerlijke-handel
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/3932-oneerlijke-handel
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-bankwezen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3929-omgaan-met-geld-en-commercie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3929-omgaan-met-geld-en-commercie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/57-kennisbank/planet/3724-de-financiele-crisis
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/profit/11-home/4755-banken-en-ons-geldsysteem
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/profit/11-home/4755-banken-en-ons-geldsysteem
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3705-china
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3868-kinderarbeid
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/144-update/4352-uitbuiting-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/144-update/4352-uitbuiting-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/3814-fairtrade
http://sparen-duurzaam.startpagina.nl/
http://sparen-duurzaam.startpagina.nl/
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/4339-microkredieten-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/4339-microkredieten-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/3774-duurzame-economie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/nieuwe-business-modellen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/concepten/3d-printen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/sensoren
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit?layout=edit&id=3684
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit?layout=edit&id=3723
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit?layout=edit&id=3723
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit?layout=edit&id=3727
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/56-kennisbank/people/3820-fraaie-gezegden
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/56-kennisbank/people/4323-kinderarbeid-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/4352-uitbuiting-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/4352-uitbuiting-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-bankwezen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-bankwezen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/3932-oneerlijke-handel
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/3932-oneerlijke-handel
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3931-onbehoorlijkwerk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3929-omgaan-met-geld-en-commercie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3929-omgaan-met-geld-en-commercie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/57-kennisbank/planet/3724-de-financiele-crisis
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/profit/11-home/4755-banken-en-ons-geldsysteem
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/profit/11-home/4755-banken-en-ons-geldsysteem
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3705-china
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3705-china
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3868-kinderarbeid
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/2-uncategorised/3868-kinderarbeid
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/144-update/4352-uitbuiting-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-bankwezen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-bankwezen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/3814-fairtrade
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/57-kennisbank/planet/3743-duurzaam-inkopen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/57-kennisbank/planet/3743-duurzaam-inkopen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/4339-microkredieten-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/4339-microkredieten-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/4339-microkredieten-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/4339-microkredieten-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/nieuwe-business-modellen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/nieuwe-business-modellen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/nieuwe-business-modellen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/3774-duurzame-economie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/58-kennisbank/profit/3774-duurzame-economie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit?layout=edit&id=3684
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit?layout=edit&id=3723
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit?layout=edit&id=4405d=3723
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit?layout=edit&id=4405d=3723
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• Duurzaam 
ondernemen 

• Duurzaam 
inkopen 

• 3D printen  
• Sensoren 

 

Opdracht A (voor keuzedeel A en B) 
 
Je hebt nu een hele boel zaken langs zien komen die met duurzaamheid te maken hebben. Maak nu 
een woordspin met begrippen die te maken hebben met duurzaamheid. Je mag er ook een foto van 
maken. Je mag de woordspin ook digitaal maken via www.popplet.com of https://bubbl.us/. Je mag die 
mailen naar r.devrind@kw1c.nl of misschien wel naar je docent of gebruik hem in je port 
folio.  Succes. 

Opdracht B (voorkeuzedeel C en D)  
 
Kies uit de bovenstaande onderdelen bij 3.2./3.3./3.4. een onderwerp dat je interessant vindt. 
Bekijk wat er onder de link over dat onderwerp staat en geef daar een presentatie over aan de klas.  
Je mag naast die informatie ook andere bronnen (b.v. van internet of youtube of slide share) 
gebruiken. Mogelijk mag je het van je docent in groepjes voorbereiden en uitvoeren.  
De maker van de site zou het super vinden als je hem de ppt’s mailt (r.devrind@kw1c.nl). Wie weet 
komt die dan ook op het web te staan.  
  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/12-lesmateriaal/3745-duurzaam-ondernemen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/12-lesmateriaal/3745-duurzaam-ondernemen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/57-kennisbank/planet/3743-duurzaam-inkopen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/profit/57-kennisbank/planet/3743-duurzaam-inkopen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/concepten/3d-printen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/sensoren
http://www.popplet.com/
https://bubbl.us/
mailto:r.devrind@kw1c.nl
mailto:r.devrind@kw1c.nl
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 3.5. Duurzame producten 
 
De onderstaande producten zijn goed voor de aarde, zijn sociaal en brengen geld op. Misschien 
inspireert het je om ook ondernemend te zijn en er mee aan de slag te gaan.  
 
Als je met duurzame producten aan de slag gaat in dit keuzedeel dan zijn de onderstaande 
opdrachten van belang. 
 
Opdracht: Kies een product wat je interesseert of waar je mee bezig bent in je project of in je beroep.  
Er bestaat vast wel een duurzame versie van (neem anders een ander product). 
 
Leg uit aan de klas wat duurzamer aan het product is dan normaal. 
Leg uit welk duurzaamheidslabel er aan gekoppeld zit en waar dit label voor staat. 
Leg uit waarom een bedrijf het product maakt. 
Leg uit wat het verschil in prijs is 
Vraag in de klas aan het einde van je presentatie wie dit product zal gaan kopen.  
 
Hier kan je de opdracht nogmaals vinden maar dan met meer context en in het kader van critisch 
consumeren.    
 
Eigenlijk zouden niet duurzame producten labels moeten krijgen als fout, foud, moordmerk, 
graaiproduct, bloedwaar, schaamieding, egologisch, treuroshopper, foutfood, prutsproduct, 
shameware, faketrade, spijtkwaliteit, uitbuitfruit, sloopkoop, puur zonder natuur, a waste of tast. 
Producten met voorvoegsels als plof-, kwets-, schaam-, woeker-, sjoemel-, smet-, walg- pruts-.  
 

 

http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/reader%20kritisch%20consumeren2012duurzaamSECR.pdf
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Gustav, de eerste cradle to cradle knuffel     

 
Op de website staan hier onder Gustav allerhande producten die verbeterd zijn op de Cradle to Cradle 
manier. Als je op de afbeelding gaat staan draait het plaatje om en zie je hoe de duurzame fabrikant 
dat gedaan heeft. Daar kan je veel van leren. Bekijk dat. 
 
Er bestaat ook een spel voor met kaarten waar allerhande producten op staan en hun negatieve 
gevolgen voor de samenleving. Je moet dan zelf bedenken hoe zo’n product beter ontworpen kan 
worden.  Er bestaan per product hulpkaarten die aangeven hoe fabricanten dat voor elkaar hebben 
gekregen. Het spel heet Simply Cycle  Meer over het spel is hier te vinden.   

http://www.c2c-centre.com/news/gustav-first-cradle-cradle%C2%AE-toy-sale
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/duurzame-producten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/11-home/4926-simply-cycle
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3.6. Duurzame ideeën 
 
De onderstaande ideeën zijn goed voor de aarde, zijn sociaal en kunnen geld opbrengen. Misschien 
inspireert het je om ook ondernemend te zijn en er mee aan de slag te gaan.  
 
Veel van deze ideeën komen van de site http://www.eenmiljoendruppels.nl/wie-doen-er-mee.aspx of 
www.nudge.nl of van  www.sustainia.me 
Je kan ook kijken op https://solutions.thischangeseverything.org/ 
 
Huishoudens / Woonkamer  
Koken met de stoom van de aardappels of pasta 
Tandenpoetsen: 3 tips 
Olijfolie in plaats van terpentine 
Het water wat ik afgiet van het koken van groente en eieren gebruik ik voor de planten 
Snelkookpan 
Deksel op de pan bespaart energie 
Net als vroeger... afwasbare plastic bakjes gebruiken voor restjes eten voor in de koelkast of in de 
vriezer. 
Afgepaste hoeveelheid water in de waterkoker. 
Energiezuinig koken 
Plastic tas vrije gemeenten 
Zeg de telefoongids op 
Gebruik nee/ja sticker tegen alle reclame Scheelt 32 kg papier 
Gezamenlijk een windmolen kopen 
Plaats slimme meters zodat inzicht in het gebruik groter wordt 
Hoe duurzaam zijn de winkels waar je koopt 
Aanbieden van gebruikte voetbalschoenen aan kinderen in Afrika 
Geef boeken weg via boekcrossing (een internetsite waar je met boeken een vreemde kunt verrassen)  
Stofresten uit wasdroger verzamelen voor nieuw textiel 
Biologisch afbreekbare vuilneszakjes  
Maak Edje Ledje..een led lamp waarmee je kan praten en een band opbouwt. (Inge van der Vaart en 
de Hoge School Arnhem Nijmegen) 
On line medische hulp 
Intelligent LED licht 
(LED)Licht op de zwaartekracht 
Nieuw koelsysteem 
Koelkasten die je consumptie volgen 
101 tips om energie te besparen  
 

Woningen  
Leg een groen dak aan  
Wat je allemaal thuis kan doen is hier te zien  
Lagere overdrachtsbelasting bij een groen energielabel woning 
Gordijnen dicht en een gordijn voor de voordeur 
In (nieuwbouw-)huizen: één knop om alle apparatuur uit te schakelen die niet wordt gebruikt. 
CV leidingen isoleren 
Verf je platte dak WIT 
Vloerisolatie 
Doorbreek wc-taboes en bespaar water en bouwkosten 
Verwarmingsketel beter afstellen 
H itte-reflectie of ventilatie om airconditioning te vermijden 
Dakbedekking 
Leg zoveel mogelijk geveltuinen aan 
Klimaat neutraal bouwen 
Cradle to cradle bouwen 
Aangedekt wonen ofwel wonen onder heuvels 
Duurzaam renoveren 
Zonnepanelen als dakpannen 
Warmtepomp die werkt op de geventileerde lucht 

http://www.eenmiljoendruppels.nl/wie-doen-er-mee.aspx
http://www.nudge.nl/
http://www.sustainia/
http://www.sustainia/
https://solutions.thischangeseverything.org/
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1512569-koken-met-de-stoom-van-de-aardappels-of-pasta
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2526194-tandenpoetsen-3-tips
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1926509-olijfolie-in-plaats-van-terpentine
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1926509-olijfolie-in-plaats-van-terpentine
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1954085-het-water-wat-ik-afgiet-van-het-koken-van-groente-
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1223659-snelkookpan
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1242593-deksel-op-de-pan-bespaart-energie
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2405631-net-als-vroeger-afwasbare-plastic-bakjes-gebrui
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2405631-net-als-vroeger-afwasbare-plastic-bakjes-gebrui
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1351025-afgepaste-hoeveelheid-water-in-de-waterkoker-
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1255239-energiezuinig-koken
http://www.plastictasvrij.nl/
https://klantenservice.detelefoongids.nl/klantenservice/geen-gids-meer-ontvangen/830/
http://nudge.nl/nudges/25
http://www.onzeenergie.nl/
http://www.onzeenergie.nl/
http://www.rankabrand.nl/
http://www.footballmaties.nl/
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3409292-geef-eens-een-boek-weg-dat-kan-via-bookcrossing-n
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3359667-stofresten-uit-droger-verzamelen-en-hergebruiken
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3298595-vuilniszakjes-van-100-aardappelzetmeel
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Edje_Ledje.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Edje_Ledje.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Online_medische_hulp.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/Intelligent_LEDlicht.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/Licht_op_de_zwaartekracht.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Nieuw%20koelsysteem.pdf
http://www.klimaatgids.nl/energieverbruik/101-tips-om-energie-te-besparen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1496789-leg-een-groendak-aan
http://www.duurzaamthuis.nl/
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2359196-lagere-overdrachtsbelasting-bij-groener-energielab
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2600191-gordijnen-dicht-en-een-gordijn-voor-de-voordeur
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2600191-gordijnen-dicht-en-een-gordijn-voor-de-voordeur
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2384453-in-nieuwbouw-huizen-%C3%A9%C3%A9n-knop-om-alle-apparatuur
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2547637-cv-leidingen-isoleren
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1279251-verf-je-platte-dak-wit
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2638297-vloerisolatie
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2638297-vloerisolatie
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1879897-doorbreek-wc-taboes-en-bespaar-water-en-bouwkosten
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1395579-verwarmingsketel-beter-afstellen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1395579-verwarmingsketel-beter-afstellen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2313212-hitte-reflectie-of-ventilatie-om-airconditioning-t
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2313212-hitte-reflectie-of-ventilatie-om-airconditioning-t
http://cradletocradle.nl/home/1630_dakbedekking---derbipure.htm
http://www.duurzaameindhoven.nl/projecten/geveltuinen-eindhoven/
http://www.klimbogewo.nl/
http://www.ecohut.nl/
http://www.heuvelwonen.nl/
http://www.duurzaamheidshuis.nl/
http://www.synroof.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=q1nykYNvWaE
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Muren die warmte (of koelte) opnemen om later terug te verwarmen of koelen 
Spiegels die licht brengen op plaatsen waar geen licht is 
Opwarmend licht absorberen zodat het koel blijft  
Natuurlijk licht en lucht 
Hoogbouw met hout 
Algen en water in gebouwen 
Koeling met rivierwater 
Smart grid 
Smart meter 
Smart home 
Software tegen waterverlies 
Testen van duurzame woningen 
De energiewolkenkrabber 
TV die onthoudt wat je gekeken hebt. 
Groene design ideeën   

De wijk, de gemeente,de school  
Maak zonspots waar iedereen gebruik kan maken van de aangeboden zonne-energie en 
internettoegang (Wifi). 
Geef tijdelijk ongebruikte gebieden een andere functie/bestemming. 
Ga met de wijk zonnepanelen installeren 
School tegen zwerfafval 
Geef duurzaamheid een plek op de (basis)school 
Gamma geeft 20 % korting als zaken gekocht worden voor Nederland Doet 
Intelligente straatverlichting 
Lenen en uitlenen site 
Klimaatneutrale wijk 
Crowd sourcing om de gemeente te helpen 
Wijkverwarming 
Stadsverwarming 
Duurzame stad 
Cooperatieve solar 
 
Afval  
Kijk als je iets nodig hebt eerst in de locale Kringloopwinkel  
Urban Mining 
Ga vaker naar een weggeefwinkel bij jou in de buurt, of begin er een! 
Geef producten een tweede leven 
Ruilwinkel online 
Statiegeld op alle soorten schrijfwaren 
Hergebruik speelgoed door ruilen of (door-)geven 
Zelf aluminium blikjes recyclen 
Belasting op verpakking 
Papier hier 
Veroorzaak een revolutie in verpakkingen 
Ruilparty 
Recycle Art, maak iets met oude verpakkingen 
Verpakkingsindustrie: deksels uitsparen 
Verpakkingsmateriaal retour fabrikant 
Tassenbol bij supermarkten waar mensen plastic tasjes in kunnen doen voor anderen ter gebruik.  
Statiegeld op kleine plastic flessen  
Repair café 
Autobanden recycling 
Landbouw met minder water 
Afval en energie zonder verbranding 
Recycling van batterijen 
Upcycling van juwelen 

Klik doppen van plastic flesjes aan elkaar. 

http://www.autarkis.nl/nl/nieuws/autarkis-in-energymag-crystal-wall-pcm-wanden-regelt-binnenklimaat
http://www.coltinfo.nl/producten-en-systemen/daglichttechniek/heliostat-2.html
https://www.essent.nl/content/static/energie-besparen-bedrijven/raamisolatie.html
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/B_Natuurlijk_licht_en_lucht.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Torens%20en%20hout.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Algen%20en%20water%20in%20gebouwen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Riverassisted%20koeling.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Smart%20grid.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Smart%20meters.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Smart%20home.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Software%20tegen%20waterverlies.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Testen%20duurzame%20woningen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/w%20energiewolkenkrabber.pdf
http://www.boredpanda.com/nature-green-design-ideas/
http://www.zonspot.nl/
http://www.zonspot.nl/
http://www.tijdelijkandersbestemmen.nl/
http://www.zonnehoven.nl/
http://www.tomra.nl/
http://www.eco-schools.nl/
http://www.nldoet.nl/nldoet/148345/
http://www.nldoet.nl/nldoet/148345/
http://www.duurzaammbo.nl/images/Intelligente_straatverlichting2.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/Lenen_en_uitlenen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Klimaat_neutrale_wijk.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Wijkverwarming.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Wijkverwarming.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/stadsverwarming.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/De%20duurzame%20stad.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Cooperatieve%20solar.pdf
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1217145-kijk-als-je-iets-nodig-hebt-eerst-in-de-locale-kri
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1798223-urban-mining
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1426285-ga-vaker-naar-een-weggeefwinkel-bij-jou-in-de-buur
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1939611-geef-producten-een-tweede-leven
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2343373-ruilwinkel-online
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2479543-statiegeld-op-alle-soorten-schrijfwaren
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2375311-hergebruik-speelgoed-door-ruilen-of-door-geven
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2600253-zelf-aluminium-blikjes-recyclen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2629393-belasting-op-verpakking
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1526749-papier-hier
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1530669-veroorzaak-een-revolutie-in-verpakkingen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2553681-ruilparty
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1887377-recycle-art-maak-iets-met-oude-verpakkingen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2683265-verpakkingsindustrie-deksels-uitsparen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1526733-verpakkingsmateriaal-retour-fabrikant
http://nudge.nl/nudges/27
http://www.echteheld.nl/
http://www.duurzaammbo.nl/images/Repair_caf%C3%A9.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Autobandenrecycling.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Landbouw%20met%20minder%20water.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Afval%20in%20energie%20zonder%20verbranding.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Recycling%20van%20batterijen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Upcycling%20juwelen.pdf
https://www.indiegogo.com/projects/clip-it
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 Act now  
Stap over op een duurzame bank 
Niet afschaffen van statiegeld maar juist ook op blikjes 
Wereldwijd microkrediet verschaffen 
Herbebossingsprojecten in woestijngebieden 
Inhoud veren kussens nestmateriaal voor de mussen 
Word vrijwilliger in andere culturen 
Wordt maatje voor iemand die het kan gebruiken 
Doe tijdens je vakantie één dag iets goeds  
Een carpoolservice speciaal voor evenementen  
Sensoren die bij houden hoe gezond je bent en hoe je je voelt. 

Energie  
Wie een computer gebruikt, verliest tot negentig procent van de energie bij omzetting van stroom uit 
het stopcontact. Het project 'Ontwikkeling van zeer efficiënte computeronderdelen' wil dat met dertig 
procent terugbrengen. Daarmee is het een van de winnaars van de ASN Bank Wereldprijs 2012. 
Straat- en snelwegverlichting midden in de nacht minder of uit 
Licht in kantoorpanden 's avonds UIT 
Voorkom sluipverbruik: haal apparaten helemaal van de stroom af als je ze niet gebruikt 
Een waardige teruglever/feed in regeling in Nederland 
Internetten kan groener 
Gebruik een kleine solar charger voor bewustwording van de kinderen 
Loop een verwarmd buitenterras voorbij - want de prijs van een drankje daar betaal jij niet alleen 
Energielabel voor data-opslag 
Windturbines op lantaarnpalen 
12 volt systeem in huis op zonne-energie 
Sluit een kleine stoomturbine aan op een zonneboiler 
Water aan de kook brengen in waterkoker ipv op gas 
Waterkrachtgenerator in sluizen 
Autosnelweg als energiebron  
(Vaat)wasmachine met warm water vullen 
Platte daken? Nu het hoogste rendement (spaar)geld bij aanschaf zonnepanelen. 
Energie bedrijf beginnen 
Douchewater warmte herwinnen 
Langzaamdraaiende vertikale windturbine als reklamezuil - verdient zichzelf terug? 
Warme deken op de bank 
Neem vaker de trap i.p.v. de lift 
V liegveld omlaag starten omhoog landen 
Tank Halfvol 
Rijbewijs en OV-chipkaart in één 
Stationair draaien auto 
Werkelijk brandstofverbruik app 
In vliegtuigen handbagageruimte onder je stoel 
Green Miles 
Stroom opwekken in plaats van strafwerk 
Duurzaamheid toevoegen aan vergelijkingssites 
Ga winkels testen op duurzaamheid 
Terrasverwarmers verbieden ? 
Op vakantie d.m.v. huisruil of in een oppashuis 
Factureer digitaal 
Duurzamer werken 
Winkeldeuren dicht bij kou 
Advies hoe energie te besparen voor huishoudens via enquete en scholieren 
Vervang in LED in winkels via stageplaatsen  
Hebben nieuwe brandstofcellen de toekomst ? 
Organiseer wedstrijd zoveel mogelijk energie te besparen 
In plaats van op iedere machine een accu, wil ik één oplaadbare accu (overdag opgeladen via mijn 
zonnepanelen) inpluggen op de machine die ik dan nodig heb.Is fietsverliching niet op te laden met 
zonne-energieIs stroom op te wekken met zakken zout, een membraan en het grondwater onder je 
huis (zoals bij blue energy) ? 

http://www.eerlijkebankwijzer.nl/
http://www.echteheld.nl/
http://www.kiva.org/
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1255259-herbebossingsprojecten-in-woestijngebieden
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2681492-inhoud-veren-kussens-nestmateriaal-voor-de-mussen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1778669-depolariseer-de-wereld-word-vrijwilliger-bij-pum-
http://www.ikwordmaatje.nl/
http://www.touristsavetheworld.com/
http://www.ridehere.nl/
http://voordewereldvanmorgen.nl/Nieuws/NieuwsType/Nieuwsbericht/Nieuws/Winnaars_Wereldprijs_2012
http://voordewereldvanmorgen.nl/Nieuws/NieuwsType/Nieuwsbericht/Nieuws/Winnaars_Wereldprijs_2012
http://voordewereldvanmorgen.nl/Nieuws/NieuwsType/Nieuwsbericht/Nieuws/Winnaars_Wereldprijs_2012
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2602113-straat-en-snelwegverlichting-midden-in-de-nacht-u
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2616603-licht-in-kantoorpanden-s-avonds-uit
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1496655-voorkom-sluipverbruik-haal-apparaten-helemaal-van
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2586962-een-waardige-teruglever-feed-in-regeling-in-nederl
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1493819-internetten-kan-groener
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1216101-gebruik-een-kleine-solar-charger-voor-bewustwordin
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1933699-loop-een-verwarmd-buitenterras-voorbij-want-de-p
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1638867-energielabel-voor-data-opslag
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2299431-windturbines-op-lantaarnpalen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1609421-12-volt-systeem-in-huis-op-zonne-energie
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2103841-sluit-een-kleine-stoomturbine-aan-op-een-zonneboil
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1925589-water-aan-de-kook-brengen-in-waterkoker-ipv-op-gas
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2128227-waterkrachtgenerator-in-sluizen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1403775-vaat-wasmachine-met-warm-water-vullen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1403775-vaat-wasmachine-met-warm-water-vullen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2609100-platte-daken-nu-het-hoogste-rendement-spaar-geld
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2586550-engergie-bedrijf-beginnen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2547675-douchewater-warmte-herwinnen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2036083-langzaamdraaiende-vertikale-windturbine-als-reklam
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2568053-warme-deken-op-de-bank
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1224057-neem-vaker-de-trap-i-p-v-de-lift-
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1992505-vliegveld
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1992505-vliegveld
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1217331-tank-halfvol
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2048387-rijbewijs-en-ov-chipkaart-in-%C3%A9%C3%A9n
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2600697-stationair-draaien-auto
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1956219-werkelijk-brandstofverbruik
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1962717-in-vliegtuigen-handbagageruimte-onder-je-stoel
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1621135-green-miles
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1915207-stroom-opwekken-in-plaats-van-strafwerk
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1926539-duurzaamheid-toevoegen-aan-vergelijkingssites
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1246985-ga-winkels-testen-op-duurzaamheid
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2606060-terrasverwarmers-verbieden-
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1464389-op-vakantie-d-m-v-huisruil-of-in-een-oppashuis
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2600245-factureer-digitaal
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2600245-factureer-digitaal
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2311832-duurzamerwerken
http://www.duurzaameindhoven.nl/projecten/houd-de-warmte-binnen/
http://www.duurzaameindhoven.nl/projecten/energie-stage/
http://www.duurzaameindhoven.nl/projecten/leds-learn/
http://www.amsterdamsmartcity.com/
http://www.deurne.nl/index.php?mediumid=2&pagid=7&stukid=13071
http://www.deurne.nl/index.php?mediumid=2&pagid=7&stukid=13071
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3503757-losse-accu-s-voor-kleine-machines
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3503757-losse-accu-s-voor-kleine-machines
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3485042-fietsverlichting-op-basis-van-zonne-energie
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3485042-fietsverlichting-op-basis-van-zonne-energie
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3478485-stroomopwekken-onder-huis
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3478485-stroomopwekken-onder-huis
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Energie uit schoenzolen 
Benut ook de verticale draagkolom van windmolens om energie mee op te wekken 
Carbon capture ideeKoeling met rivierwater 
Energie besparings apps 
Software tegen waterverliesIntelligente thermostaat voor drankautomatenIntelligente 
straatverlichtingIntelligente straatverlichting2Intelligent LED lichtVerlichting die luistert naar 
plantenZonlicht en flessen waterZonlicht ver in gebouwenEnergie van water in 
pijpleidingenEnergieopslag in droog zout 
Lerende thermostaatKoeling uit merenNatuurlijke ventilatieIsobutanolproductie 
Landbouw en mobieltjes 
Supergeleiding 
Hydrokinetische energie 
Hydropower 
Opslag van energie 

Water  
Douche niet iedere dag en plaats een douchetimer 
Douche water of badwater recyclen 
Bespaar spoelwater met flesjes in de spoelbak 
Kraan 
Zet een gieter bij de kraan voor opvangen kraanwater 
De "ik kies waterbewust" tuin. Al die betegelde tuinen vergroten het waterprobleem. 
Water besparen door regenwater opvangen 
Schoon water maken op PV 
Software tegen waterverlies 
Schooldak als collector van water 
Landbouw met minder water 
Zuiver water maken 
Slimme irrigatie 

Voeding  
Kip aan huis: een afvalzorg minder 
Vleesloze Vrijdag / 'DoNotFryDay' 
Meatless Monday @ work 
Eet insecten! 
Koop als 1e keus streekproducten 
Eet seizoensgroenten en -fruit 
Kraanwater in horeca 
Eten ontdooien 
De prijs van biologische producten omlaag brengen 
Meld je aan voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief met biologische aanbiedingen 
Eieren meekoken 
Eten bij kaarslicht 
Vraag in restaurants naar biologische producten 
Adopteer een kip 
Parabool Zonne-koken 
Gezondheids-tax voor voedsel 
Check deVoedingswijzer.nl 
Eet Viswijzer 
Tijd voor eten, duurzame schoolkantines! 
Sociaal Betrokken Schooltuin project 
Biologische moestuin met vrijwilligers 
Afschaffen onnodige gekke koeienziektemaatregelen 
Aquaponics groenten en vis tegelijk kweken 
Stadslandbouw (internationaal) 
Maak al het openbaar groen eetbaar. 
Moestuin 
Eetbare parken 
Window Gardening 
Begin een buurt- of een stadsmoestuin 

http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3396648-energie-uit-schoenzolen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3392058-open-draagkolom-windmolens
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/3392058-open-draagkolom-windmolens
http://www.duurzaammbo.nl/images/Carbon_capture_idee.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/Carbon_capture_idee.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/Energie_besparings_apps.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/Software_tegen_waterverlies.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/Software_tegen_waterverlies.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Intelligente%20straatverlichting.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Intelligente%20straatverlichting.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Intelligente%20straatverlichting2.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Intelligente%20straatverlichting2.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Verlichting%20die%20luistert%20naar%20planten.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Verlichting%20die%20luistert%20naar%20planten.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Zonlicht%20en%20flessen%20met%20water.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Zonlicht%20en%20flessen%20met%20water.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Energie%20van%20water%20in%20pijpleidingen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Energie%20van%20water%20in%20pijpleidingen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Energieopslag%20in%20droog%20zout%20voor%20koeling%20en%20verwarming.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Energieopslag%20in%20droog%20zout%20voor%20koeling%20en%20verwarming.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Lerende%20thermostaat.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Lerende%20thermostaat.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Natuurlijke%20ventilatie.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Natuurlijke%20ventilatie.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Mobiel%20based%20farming%20in%203e%20wrld.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/supergeleiding.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Hydrokinetische%20energie.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Hydropower.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Opslag%20van%20energie.pdf
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1203723-douche-niet-iedere-dag-en-plaats-een-douchetimer
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1943817-douche-water-of-badwater-recyclen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1289575-bespaar-spoelwater-met-flesjes-in-de-spoelbak
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2604220-kraan
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1920043-zet-een-gieter-bij-de-kraan-voor-opvangen-kraanwat
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1230967-de-ik-kies-waterbewust-tuin-al-die-betegelde-tu
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2234103-water-besparen-door-regenwater-opvangen
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Schoon_water_op_PV.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/T_elektrische_ferry.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/wa%20schooldakcollector%20van%20water.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/T%20Autodelenapp.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Zuiver%20water%20maken.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Slimme%20irrigatie.pdf
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1638977-kip-aan-huis-een-afvalzorg-minder
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2456697-vleesloze-vrijdag-donotfryday-
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1421617-meatless-monday-work
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1292553-eet-insecten-
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1230693-koop-als-1e-keus-streekproducten
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1876335-eet-seizoensgroenten-en-fruit
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2413634-kraanwater-in-horeca
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1217283-eten-ontdooien
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2600223-de-prijs-van-biologische-producten-omlaag-brengen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1221637-meld-je-aan-voor-de-wekelijkse-digitale-nieuwsbrie
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2603365-eieren-meekoken
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1393561-eten-bij-kaarslicht
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1348403-vraag-in-restaurants-naar-biologische-producten
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1217169-adopteer-een-kip
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2606822-parabool-zonne-koken
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2648817-gezondheids-tax-voor-voedsel
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1315763-check-devoedingswijzer-nl
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1297601-eet-viswijzer
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2229326-tijd-voor-eten-duurzame-schoolkantines-
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2572994-sociaal-betrokken-schooltuin-project
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2603303-biologische-moestuin-met-vrijwilligers
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1739475-afschaffen-onnodige-gekke-koeienziektemaatregelen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1800697-aquaponics
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2479661-stadslandbouw-internationaal-
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1921807-maak-al-het-openbaar-groen-eetbaar-
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1224145-moestuin
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2601245-eetbare-parken
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1216325-window-gardening
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1348423-begin-een-buurt-of-een-stadsmoestuin
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NatuurSUPER pluk je buurt 
De eetbare stad 
Geveltuin of boomtuin 
Kies inheemse tuinplanten en zorg dat er elk moment iets bloeit 
Barcode app gezonde voeding 
Compost met rode wormen 
Vervang vlees door planteneiwittten 
Maak chutney van afvalvoedsel 
Voedsel vershoudpapier 
Zeewaterkassen 
Verpakkingen vrije supermarkt 
Papier om voedsel vers te houden 

 Economie  
Laat je pensioenfonds groen beleggen 
Elke kassabon is een stembiljet 
Doe langer met je mobiele telefoon 
Duurzame creditcard voor Triodos Bank 
Zet je papieren bankafschrift stop 
Koop producten die langer mee gaan 
Weggeefwinkels 
Mijn ruilwinkel 
Fairtrade koffie, thee en chocolade online 
Spaar bij een eerlijke bank  

Adrian de Groot Ruiz wil met http://www.ncdo.nl/trueprice True Price ook de sociale en milieukosten 
van producten zichtbaar maken. Daarmee kunnen bedrijven zich ook transparanter tonen tegenover 
bewuste consumenten. 

Vervoer  
Goedkoop een bakfiets huren 
Breng post en pakjes weg via een fietscourrier 
Zelfreparerend asfalt 
Wegen die aangeven dat ze glad zijn (Heijmans)Wegen die honderd meter voor je oplichten 
(Heijmans) 
Wegen die werken met glowing in the dark (Heijmans) 
Diesel roetvrij maken 
Elektrische ferry 
Elektrische stadsbus 
Snelle busbanen 
Kyte schepen 
Een groen containerschip 
Hybride schepen 
Mini trucks op zonneenergie 
Vliegen op biobrandstof 
App voor autodelen 
Minivrachtwagens op zonneenergie 
Snelle buslijnen 
Draadloos opladen 
Fiets sharing 
Vrachtwagens en elektriciteitsleidingen 

 Industrie  
Blue economy website  (zie ook hier het verhelderende introfilmpje) 
-Kreeftenschalen voor de reiniging mijnbouwwater 
-Plastic uit milieuververuiling 
-USB-Stroom door brandhout 
-Visserboten met zeilen 
-Opwaarderen in plaats van recycling 

http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2606062-natuursuper-pluk-je-buurt
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1401141-de-eetbare-stad
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1959023-geveltuin-of-boomtuin
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1395153-kies-inheemse-tuinplanten-en-zorg-dat-er-elk-momen
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Barcode_scanner_op_gezonde_voeding.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Maak%20compost%20met%20rode%20wormen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Vervang%20vlees%20door%20planteneiwitten.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Maak%20chutney%20van%20afvalvoedsel.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Hou%20voedsel%20vers%20papier.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Zeewaterkassen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Verpakkingen%20vrije%20supermarkt.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Hou%20voedsel%20vers%20papier.pdf
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1216227-laat-je-pensioenfonds-groen-beleggen
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1446211-elke-kassabon-is-een-stembiljet
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1446211-elke-kassabon-is-een-stembiljet
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2083407-doe-langer-met-je-mobiele-telefoon
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1607463-duurzame-creditcard-voor-triodos-bank
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1301753-zet-je-papieren-bankafschrift-stop
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/1272399-koop-producten-die-langer-mee-gaan
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2592152-weggeefwinkel-in-zeist
http://www.mijnruilwinkel.nl/index.php/uitleg
http://broedplaats.nudge.nl/forums/84737-suggesties-voor-nudges/suggestions/2635648-fairtrade-koffie-thee-en-chocolade-online
http://www.eerlijkebankwijzer.nl/
http://www.ncdo.nl/trueprice
http://www.duurzaameindhoven.nl/projecten/de-groene-leasebak/
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Nieuwe%20manier%20van%20textielverven.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Nieuwe%20manier%20van%20textielverven.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Nieuwe%20manier%20van%20textielverven.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Nieuwe%20manier%20van%20textielverven.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Nieuwe%20manier%20van%20textielverven.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Nieuwe%20manier%20van%20textielverven.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Nieuwe%20manier%20van%20textielverven.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/T%20elektrische%20stadsbus.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/TR%20snelle%20buslijnen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/TR%20Een%20groen%20containerschip.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/TR%20Een%20groen%20containerschip.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/TR%20Hybride%20schepen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/TR%20mini%20trucks%20op%20zonneenergie.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/T%20Autodelenapp.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/TR%20mini%20trucks%20op%20zonneenergie.pdf
http://www.shortcut-fietskoeriers.nl/
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/TR%20snelle%20buslijnen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/T%20Draadloos%20opladen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/T%20Fies%20sharing.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Vrachtwagens%20en%20elektriciteitsleidingen.pdf
http://www.blueeconomy.eu/m/articles/index/
http://www.blueeconomy.eu/m/articles/index/
http://www.blueeconomy.eu/m/articles/index/
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-Goederenvervoer per zeppelin 
-Poreus asfalt 
-Gratis drukken Nieuwe turbines door de natuurkunde 
-Vortex, kracht van de zwaartekracht 
-Waterstof met nul emissie 
-Edelstenen uit rijst 
-Drijvend vermogen 
-Staal en slakken 
-Onkruidbestrijding zonder chemie  
-Innovaties voor papier 
-Zijde ipv Titanium 
-Kleuren zonder pigmenten  
-Metalen zonder delfstofwinning 
-Corporate Social Responsibility 
-De niewe LCA (Life Cycle Assessment) 
-Drijfmiddelen zonder gas 
-De Bioraffinaderij 
-Zijn medische disposables niet te hergebruiken? 
Industrial symbiose website 
Delen van capaciteit die niet gebruikt wordt 
 
Landbouw  
Landbouw en mobieltjes 
Maak kompost met rode wormen 
Verlichting die luistert naar planten  
Zeewaterkassen 

Mode en kleding  
Nieuwe manier van textiel verven (zonder water) 
Organische katoen 
Cradle to cradle laarzen 
Kledingruilparties over heel de wereld 
Recycle kleren als je nieuwe koopt 

 IT  
IT auto's en het grid 
Monitoring vanuit de lucht 
PC's op zonneenergie in India 
Warmte van datacentra 

Het zou moeten gaan naar het volgende: 

1) Heb je de keus? - go green! Je kiest de groene optie voor je vervoer, je energieleverancier, je 
koeriersdienst en voor groene leveranciers. 
 
2) Investeer in je omgeving  
Ontwikkel en omarm nieuwe duurzame technologieën & innovaties. Wanneer men niet zelf met 
innovatieve duurzame oplossingen komt, koop je bij die bedrijven die als eersten die slimme 
duurzame oplossingen van anderen toepassen binnen hun bedrijf.  
 
3) Schadelijke chemicaliën?  
Nee dank je! Je bent geen fan van schadelijke en giftige chemische producten. 

Dus bij het kiezen van hun goodies en foodies kies je liever voor de gifvrije optie. 
 
4) Love Local!  
Wat van dichtbij komt kost minder reistijd en daardoor minder CO2 uitstoot. Daarom koop je je 
producten niet in verre oorden wanneer er ook een lokaal alternatief is. Je ontmoet net zo lief online in 
plaats van op een luchthaven. 

http://www.duurzaammbo.nl/images/Delen_van_capaciteit_die_niet_gebruikt_wordt.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/Delen_van_capaciteit_die_niet_gebruikt_wordt.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Maak%20compost%20met%20rode%20wormen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Maak%20compost%20met%20rode%20wormen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Verlichting%20die%20luistert%20naar%20planten.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Zeewaterkassen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/C2C%20Laarzen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/C2C%20Laarzen.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Kledingruil%20parties%20over%20de%20wereld.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Kledingruil%20parties%20over%20de%20wereld.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Recycle%20oude%20kleren%20terwijl%20je%20nieuwe%20koopt.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/IT%20auto's%20en%20het%20grid.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/ITmonitoring%20in%20de%20lucht.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/PCs%20op%20zonneenergie%20te%20India.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/Warmte%20van%20datacentra.pdf
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5) Eerlijke handel  
Je koopt bij bedrijven die gezonde winst willen maken. Maar nooit ten koste van anderen. Bedrijven 
die de mensen respecteren die voor hen werken, waar ook ter wereld. Dat betekent dat zij hen een 
eerlijke prijs betalen en de arbeidsomstandigheden goed zijn. 
 
6) Recycle, re-use or repair  
Je verwacht van de bedrijven dat het standaard is na te denken over recycling en hergebruik. De tijd 
van verspilling is voorbij. Verantwoord omgaan met afval is standaard. 
 
7) Walk the walk Walk the walk en niet: talk the talk.  
Oftewel: je praat niet over duurzaamheid, maar doet gewoon! Groen is niet alleen een 
marketingkleurtje voor je nieuwe behang, maar is karakteristiek voor de producten of diensten die je 
aanbiedt. 
 
http://www.groene-energiewinkel.nl/ 
www.eco-logisch.nl 
http://www.bespaarbazaar.nl/ 

site met de nieuwste uitvindingen en snufjes creatieve business ideas 
www.idealize.nl 

 
http://ecoron.nl/ -> catalogus    Website met duurzame artikelen 

  

  

http://www.groene-energiewinkel.nl/
http://www.eco-logisch.nl/
http://www.bespaarbazaar.nl/
http://www.idealize.nl/
http://ecoron.nl/
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3.7. Ideeën van jongeren 

Ideeën van jongeren 

HTM Techniek 

Koelkast/vriezer/oven bestuurbaar via mobiel op afstand (Coen 1E) 
Molentjes in de vangrails wekken energie waarop lantaarnpalen branden Geert 1E 
Energie van rijdende auto gebruiken: magneten in auto’s en vangrail waarmee energie wordt 
opgewekt (Dennis 1D) 
Oplaadbare accu in je schoen (drukplaten) (Jeroen 1D) voor bijv. je telefoon 
Geconcentreerde nanomoleculen/ zonnecellen maken die overal in te gebruiken zijn (Goof 1E) 
Universele kabel breed toepasbaar, in staat allerlei signalen door te sturen (Koen 1F) 
Cilinder met een molentje die via water of bijv. gas elektriciteit opwekt  (te bevestigen in bijv. kraan, 
regenpijp etc.)  Youri 1D  
IJssensor voor op de auto die communiceert met de auto (het vriest, ruit ontdooien) Glenn 1F 
Electro magnetische bumper om bij botsing impact verminderen Wouter 1E 
Alleen de cabines stoppen voor in en uitstappen bij de trein. 
 (Jeroen 1E) 
Een computer die je kleding uitkiest BO 
Een vervoersmiddel zoals een auto die naar je toe komt als je hem oproept. Linsey verstappen.  
Boor overal palen in de grond en maak een tweede wereld boven deze wereld Koen Breugem  
Telefoon opladen via zonne-energie 
Telefoon die je kan uitklappen tot tablet 
Gratis wifi 
Meubels die zichzelf afbreken 
Chip in je die je kan bedienen met je gedachte net een telefoon Maud van Nistelrooij 
Een helm die je opzet en je de informatie in je hoofd zet zo dat ik mijn dagen beter kan besteden.  
Elektrisch longboard dat 50 km kan afleggen met een snelheid van 50 km per uur. Bas Plaum 
Holografisch toetsenbord Rico Tooren  
Windmolen in je tuin en daaraan je auto opladen. 
Zelf instellende bril voor sterkte, zonlicht, afstand Rik Vos 
Walking fridge. Dorst, hij komt aan lopen> 
Auto's laten rijden op water 
Een machine of chip die je hersenen stimuleert dat je in een videogame zit Tim Roeters 
Zonnepanelen op een vliegtuig voor stroom en noodstroom want een vliegtuig komt boven de wolken. 
Tim Roeters 
Aansteker die niet op gaat Daan Snijder 
Zonnepaneel op laserlicht  Daan Snijder 
Magneet motor Stefan  zie magnet engine op you tube 
Openbaar vervoer dat weet dat je aan het wachten bent bij de halte. 
Onbreekbare snaren voor mijn gitaar 
Robot die kamer opruimt zodat mijn ouders niet meer hoeven te zeuren.  
Automatische waterreiniger (op zonne-energie) 
Auto die op poep rijdt 
De weg die oplicht als je er langs komt 
Een pet met zonnepaneel die je mobiel oplaadt 
Energie opwekken van voetstappen of trillingen van mensen of de trillingen van de trein 
Oude accu's weer geschikt maken Joris 
Geprojecteerd toetsenbord scherm voor gsm Joris 
Auto die zelf parkeert. Snelle bierkoeler met stikstof  
Zonnepanelen op auto’s Accu nooit leeg als je weg probeert te rijden Kay Barten 
Stoel die je uit het plafond kan laten komen en heel klein op te vouwen is. 
Schoenen die energie opwekken door er op te lopen 
Kleding die energie opwekt 
Bumpers met magneten die ongelukken voorkomen 
Door waterkracht er voor zorgen dat iets pneumatisch kan worden aangedreven 
Applicatie waardoor camera’s in je telefoon worden geactiveerd voor het opsporen van criminelen 
Chip in je sleutel als je hem kwijt bent 
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Kleine windturbines in je auto die de accu opladen zodat de batterij nooit leeg raakt 
Auto’s die zachter gaan rijden bij flitsers 
Teleportatie machine waarmee je dingen/personen verstuurt ipv data 
Omgekeerde magnetron voor koeling 
Trek auto’s voort door magneten in de weg 
Draadloze voeding 
Onder zonnepanelen water laten lopen zodat je ook nog water verwarmt 
Windturbine op bewegende voertuigen die een apparaat of accu kan opladen 
Een app voor als je een prullenbak nodig hebt dat ie komt aangereden 
Een glazen wand die beschermt tegen zelfmoord en die omlaag gaat als de trein stil staat 
Een systeem met sensoren tegen reigers bij de vijver 
Een douche die automatisch zeep spuit in je haar en lichaam om te kunnen spoelen 
Een batterij die nooit op kan, een pen die nooit leeg gaat 
Hitte werende folie op (auto)ruiten die ook elektriciteit opwekt 

Draadloos opladen van mobiele telefoon met de straling van de Wifi 
Batterij in schoenzool die door de beweging van de voeten wordt opgeladen 
Bus waar je gratis in mag als je mee fietst waarbij elektriciteit wordt gegenereerd.  
Vloeibaar gas draadloos transporteren 
Klimaatneutrale stroomvrije gloeilampen Stijn 

Apparaat waarbij je reukvermogen wordt versterkt zodat drugshonden niet meer nodig zijn. Luco 
kievits 
Meer digitale lessen hetgeen dan minder leraren kost 
Auto op magnetisme 
Koptelefoon met zonnepanelen  
Bed dat automatisch omhoog gaat als je gewekt moet worden. 
Draadloos stopcontact 
Beeldscherm van ruit 
Dakpannen met zonnepanelen Tom van Hoften 
Mobiel die oplaadt b.v. door lopen en hardlopen. 
Zonnepanelen met koeling.  
Jas met zonnepanelen Cas Vervoort 
Aangepaste stoplichten voor hulpdiensten 
Drone die naar mensne in nood vliegt b.v. na lawines e.d. 
Geen draden meer in PC's maar alles draadloos; klikbaar. Jeroen Bros 
Drijvende huizen. Huizen onder water.   
Telefoon geïmplanteerd in je muis en de top van je duim. Kan je met je hand bellen. 
Een telefoon of I-phone met een accu die oplaadt via beweging. Als je loopt, onstaat energie die wordt 
opgeslagen. 
Een rugzak met een knop die een jetpack activeert en daarmee vlieg je bijvoorbeeld naar school. 
Computeronderdelen verbind je via draadloze communicatie en als iets niet werkt, dan krijg je een 
seintje dat je dat onderdeel draadloos kan vervangen. 
Een telefoontje in je arm geïmplanteerd zodat je geen losse telefoon meer nodig hebt om te bellen. Hij 
werkt op beweging. 
Zonnepanelen in je kleding waarmee je je mobiel oplaadt. Iedereen heeft een eigen ‘ blue cel’ zodat je 
je eigen energiebron hebt.   

 
Commercieel medewerkers 
bank die automatisch crediteuren verwerkt 
Radio zelf via je PC veranderen Iedereen kan dan zijn eigen ding luisteren.  
Elke trein gaat om de vijf minuten 
Robot die zelf afval scheidt; het plastic er tussenuit vist.  
Stoppen met bezuinigen zodat mensen meer geld krijgen meer koopkracht Goed voor de economie 
scansysteem dat alles overneemt zodat je alleen nog maar hoeft te controleren. 
Een elektrische auto die tijdens het rijden zichzelf oplaadt door dynamo's en zonnepanelen 
Fitness apparaat waar je niet moe van wordt en je toch traint.  
Auto op luchtdruk 
Aftappen van energie van planten 
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Financiële administratie 

Bezorging met drones 
Facturen via de mail 

De tijdmachine. Terug in de tijd. Fouten verbeteren , milieu. 

Rijen van de kantines breder maken zodat de doorstroom sneller wordt. Minder wachttijd. Met de App 
om te bestellen en betalen op afstand. 
Zelf rijdende auto. Alles gaat vanzelf. 

Apparaat dat je bier direct koud wordt en koud blijft. Iets in je glas dat het bier koud maakt en koud 
houdt. 

Tele porteren. Geen parkeergarage nodig, geen auto’s, beter voor het milieu. 

Pen die tekst scant en die de tekst direct naar de computer stuurt. 

International business 
  

Nieuw pinpassysteem, alles in één. 
Lucide dromen: je kan je dromen sturen, dus je kan ook leren door middel van lucide dromen. 
Bitje dat je tanden poetst. 
Digitale tickets die je navigeren als je op het vliegveld bent. De tickets sturen je naar de juiste gate. 
Keuken met een 3D-printer, die gaat je eten printen. 
Onderwater wonen in koepel leidingen tunnels koepel in. Tegen het volbouwen. 
Eén product maken en ergens neerzetten zodat het zichzelf kan klonen b.v. met een 3D printer. 
Scanner in je hand (soort pen) die van alles kan scannen b.v. facturen, totaalbedragen, BTW 
Fitness apparaat gebruiken om energie op te wekken. 
Voordat afval in de bak gaat scant het apparaat wat het is en die sorteert meteen. 
Auto op water tank met zeewater en tank met zoet water membraan er tussen.  
Elektriciteit en daar rijdt de auto op. 
Pumps worden normale schoenen als je op een knopje drukt. Kan omhoog of omlaag. 
“Ogen” / camera in je achterhoofd 
Handig voor voetballers. Veiligheid. Soort bril. Scherm voor je is Google glass. 
Fitness apparaat waarbij je alles traint en niet moe wordt. Electrodes.. 
 
Zorg en verpleging 
 
Snoezelrobot (op youtube) 
Pasje armbandje scannen dat je direct een goed overzicht hebt 
Iets dat je overal brengt wanneer je wilt 
Dat door de techniek de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt 
Verse producten geleverd krijgen 
Vertaal apps 
 
Professionals 
Bij een ongeluk moet een auto zelf de hulpdienst kunnen bellen. 
Sensoren onder klinkers zodat je weet of er een auto geparkeerd staat.  
Automaat leeg -> seintje naar de exploitant 
Straatverlichting eerder aan bij donkere wolken 
Graafmachine waarbij de verhuurders weet wat die staat 
Waterschappen die pompen aan kunnen zetten op afstand. 
Parkeermeters uitlezen 
Alarmcentrale bij dief in huis. 
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4. Duurzaamheid thuis 

Deze module duurzaamheid is geschreven voor Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. 

Het gaat in op: 

1. De basisbegrippen als ecosystemen, water, de bevolkingstoename en het broeikaseffect 

2. Oplossingen 

3. Wat is duurzaamheid en people, profit, planet  

4. Duurzaamheid thuis. Wat kan je zelf doen ? 

5. Duurzaamheid en het beroep. Wat doet men in de branche en wat doet men op je eigen bedrijf / 
stageplek 

Bij de meeste onderdelen staat aangegeven wat de leerdoelen zijn en worden er 10 multiple choise 
vragen over gesteld. 

Veel succes met de basismodule duurzaamheid in het beroep ! 

Als het goed is heb je hoofdstuk 1, 2 en 3 af. 

Succes met deel 4: Duurzaamheid thuis 
 
Voor Duurzaamheid in het beroep A volstaat het niet verder te gaan dan dit hoofdstuk. Voor B,C,D 
dient men ook hoofdstuk 5 gedaan te hebben.  
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4.1. Duurzaamheid en ik 
 
Niet iedereen is hetzelfde. Dat geldt ook voor jongeren.  
 
1. Er is een test gemaakt, die jongeren onderscheidt in: sociale aanpassers, eigenzinnige idealisten, 
enthousiaste verkenners, honkvaste gemakszoekers, extraverte statuszoekers en erkenningszoekers. 
Als je wilt weten waar je zelf bij hoort, kan je deze Youngmentalitytest van het onderzoeksbureau 
Motivaction doen. Ook met jouw type kan je een duurzame levenshouding in praktijk brengen. Bedenk 
hoe.  
 
Vul de test in. De test is voor jongeren. Als je ouder bent dan 18 vul je toch in dat je 18 bent. Je krijgt 
een mailtje terug van de uitslag. 
 
2. Bij duurzaamheid proberen we een optimale balans te vinden tussen people-profit-planet en tevens 
te denken aan de toekomst en problemen elders. Hoe sta jij hierin? Door 12 items te rangschikken in 
een volgorde van 12 (=het belangrijkste) tot 1 (=het minst belangrijk voor je), kom je hierachter. Maak 
je eigen volgorde en kijk hoe duurzaam jij in het leven staat. 
 
Verwerk dat in je verslag. 
 
3. Bereken hoe duurzaam je leeft. Vul daarvoor de vragen in op deze site. Bedenk wat je kan 
verbeteren. 
 
Je kan ook http://www.brabantsevoetafdruk.nl/ 

Bewaar je uitslagen en geef je mening over deze uitslag. 

Door je koopgedrag stem je telkens of je wilt dat de wereld duurzamer wordt of niet. Ook door welke 
bank je neemt, of je vaak de fiets of het OV neemt en of je thuis energie bespaart of dat je let op meer 
duurzame voeding. Je kan zelf  genoeg doen om de wereld wat beter te maken ! 

Wat kan ik zelf doen  
 
De duurzame burger 

Opdracht:  
 
Schrijf op welke 18 voorbeelden hier onder worden genoemd die je kan uit voeren als duurzame 
burger. 

Schrijf voor elk voorbeeld op 1. doe je al 2. doe je niet maar ga je doen 3. ga je nooit doen (je mag het 
cijfer er achter zetten) 
 
Geef aan of het voorbeeld 1. weinig moeite kost maar ook weinig bijdraagt aan duurzaamheid. 2. 
weinig moeite kost maar veel bijdraagt. 3. veel moeite kosten en weinig bijdraagt of 4 veel moeite kost 
maar veel bijdraagt. Het cijfer er achter zetten volstaat.  

Bediscussieer met je medestudenten de uitkomst.  

  

  

http://xs.motivaction.nl/s.asp?i=A417
http://hoadd.noordhoff.nl/sites/7242/_assets/7242d26.xls
http://hoadd.noordhoff.nl/sites/7242/_assets/7242d26.xls
http://www.voetafdruk.nl/?page_id=22
http://www.brabantsevoetafdruk.nl/


Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 132 
 

 

Spaart 
en belegt 
duurzaa
m 

 
meer 

 

Koopt 
Fair 
Trade 
producte
n  

  
meer 

 

Koopt 
duurzaa
m in  

 
 
meer 

 

Hergebruikt  materi
alen  

meer 

 

Bespaar
t 
material
en  
   

meer 

  

 

Bespa
art 
energi
e  
   

meer 

 

Gebruikt 
en koopt 
compute
rs 
duurzaa
m  

  

meer 

 

Koopt 
milieulabe
ls 

meer 

 

Discrimine
ert niet.  

 
meer 

 

Peste
n niet  

meer 

 

Is tegen 
kinderarbei
d  

meer 

 

Is tegen 
uitbuitin
g  

meer 

 

Gaat 
duurzaa
m op 
vakantie  

meer 

  
 

Koopt 
een 
duurzaa
m 
gebouwd 
huis  

meer 

 

Koopt 
een 
schon
e auto  

meer 

  

 

Koopt 
gezonde 
duurzam
e 
voeding  

meer 

 

Koopt 
duurzam
e 
kleding 
 
meer 
  

 

De 
duurzam
e 
student 
meer 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/duurzame-handel/duurzaam-bankwezen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/do-fair-trade
http://www.duurzaammbo.nl/images/pdf/100%20tips%20om%20duurzaam%20te%20consumeren.pdf
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/57-kennisbank/planet/4320-hergebruik-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/2-uncategorised/3803-ecodesign
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/basismodule/2013-12-09-15-59-37
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/129-lesmateriaal/techniek/duurzame-ict
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/57-kennisbank/planet/4343-milieulabels-2
https://www.discriminatie.nl/
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/2-uncategorised/3948-pesten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/2-uncategorised/3868-kinderarbeid
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/58-kennisbank/profit/4352-uitbuiting-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/2-uncategorised/3998-toerisme
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/dzb-inleiding
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/57-kennisbank/planet/4350-schone-auto
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/2-uncategorised/3678-bioindustrie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/57-kennisbank/planet/3785-duurzame-kleding
http://www.duurzamestudent.nl/
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Zelf beginnen: Wat zou je kunnen doen.  
 
Opdracht.  
 
Zet voor elk van de onderstaande onderwerpen een + als je het gaat uitvoeren of al doet. Een – als je 
het niets vindt en een + als je het niet weet. Bediscussieer in een groepje je uitkomsten.  

Klimaatneutraal leven? Verminder je energieverbruik en compenseer je verdere CO2 uitstoot. 
Surf naar www.hier.nu en stel uw eigen actieplan op. 
Schaf een HRE-ketel aan wanneer uw verwarmingsketel aan vervanging toe is. Omdat zon HRE ketel 
ook stroom opwekt, is het in feite een complete minicentrale voor verwarming, water en 
elektriciteit. 
Vervang gloeilampen door spaarlampen of liever nog; door LED- lampen. Een spaarlamp verbruikt 
circa 80 procent minder energie en gaat acht keer langer mee dan een gloeilamp. Een LED- lamp, met 
gewone lampfitting spaart zelfs 90 procent energie en maakt 50.000 branduren waar. 
Laat de auto staan en gebruik de fiets  voor alle sportieve afstanden. Dat scheelt CO2 uitstoot, 
voorkomt dat je in de file moet staan en verbetert je conditie. 
Ga voor een hybride of elektrische auto  en ondersteun daarmee de ontwikkeling van schone autos. 
Gebruik de energie die je opwekt op de hometrainer om uw mobiele telefoon op te laden. 
Vraag bij aanschaf van een apparaat of je het product kunt terugbrengen voor recycling wanneer u 
het afdankt. Daarmee prikkelt je de bewustwording van de winkelier over duurzaam ontwikkelen en 
is de kans groter dat er slimme retoursystemen worden opgezet. 
Denk niet dat duurzaam en milieubewust leven een ver-van-je-bedshow is. Er zijn al veel duurzaam 
ontwikkelde producten te koop. Je hoeft daar alleen maar bewust voor te kiezen. 
Koop geen waterbed. Het is verreweg de grootste energieverslinder van alle huishoudelijke 
apparaten. 
Blijf hard roepen om energiebesparende, eerlijke en duurzame producten. Hou je ogen open voor 
alles wat er op dat gebied op de markt verschijnt en kies bewust voor duurzame zaken. Laat voelen 
wat je macht is als kritische consument. 
Vraag je bij elke aankoop af of het artikel van uw keuze duurzaam en eerlijk geproduceerd is. Prikkel 
winkelier en producent met uw vraag. Gevolg: een steeds gevarieerder, betaalbaar aanbad aan 
milieu- en mensvriendelijke producten. 
Meld je aan bij een energiebedrijf dat zowel groene stroom als groen gas levert. 
Bedenk dat je bijna een kwart van uw consumptie klimaatneutraal kunt maken door uw greencard 
te gebruiken als je benzine tankt, voor de aankoop van kleding, producten voor persoonlijke 
verzorging en voor uw vliegreizen en ontspanning. 
Wil je echt milieuvriendelijk reizen, kijk dan op www.dekleineaarde.nl, www.ecotoerisme.nl, 
www.duurzaamtoerisme.nl, www.responsibletravel.nl,  www.tourismconcern.org.uk, www.grdc.org. 
Check uw vakantievoetafdruk en kijk hoe belastend die is door te surfen naar 

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/2-uncategorised/3678-bioindustrie
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/ik-en-duurzaamheid/57-kennisbank/planet/3785-duurzame-kleding
http://www.duurzamestudent.nl/
http://www.hier.nu/
http://www.dekleineaarde.nl/
http://www.ecotoerisme.nl/
http://www.duurzaamtoerisme.nl/
http://www.responsibletravel.nl/
http://www.tourismconcern.org.uk/
http://www.grdc.org/
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www.vakantievoetafdruk.nl. 
Ga veel en uitbundig dansen in de duurzame dancing in Rotterdam, waar de trillingen van de vloer 
worden omgezet in energie. Een innovatief concept voor het opwekken van energie, dat zich leent 
voor een scala aan toepassingsvarianten. 
Zoek je duurzaam werk? Surf dan naar www.duurzamavacaturebank.nl en kijk naar het aanbod van 
banen op het gebied van het milieu, duurzame energie en alternatieve gezondheidszorg. 
Neem als consument geen genoegen met goedkope artikelen die gemaakt zijn in sweatshops in 
derdewereldlanden of het product kunnen zijn van kinderarbeid. 
Let bij de aanschaf van apparatuur op het energielabel. Je kan eraan zien hoeveel energie een nieuw 
apparaat verbruikt (www.energielabel.nl)  
Kies voor groene stroom en groen gas bij je energieleverancier. 
Kijk ook eens op www.bespaarbox.nl waar veel direct uitvoerbare praktische tips op staan voor 
besparingen als particulier. 
Trek uw opladers uit het stopcontact en zet je tv, cd- speler en pc uit als u ze niet gebruikt. Ook in 
standby-stand blijven ze allemaal stroom verbruiken. 
Zie eens af van een vliegreis naar verre bestemmingen en ontdek per fiets, te voet of per zeilboot 
hoe verrassend Nederland kan zijn. 
Laat je niet wijsmaken dat zelfs de kleinste energiebesparingen geen zoden aan de dijk zouden 
zetten. Onderzoeksbureau CE heeft aangetoond dat Nederlandse huishoudens, kleine bedrijven en 
automobilisten 40 procent van het nationale energiegebruik voor hun rekening nemen. 
Zorg dat je huis goed geïsoleerd is en de ramen van dubbel glas zijn. 
Kweek eigen groenten en kruiden in uw tuin of op uw balkon. Kruiden staan prachtig in de gewone 
border of in potten en het scheelt in transportkosten voor de aanvoer van groenten. 
Stel je kritisch op ten opzichte van de CO2 effecten van globalisering; kies bewust voor lokale 
producten die minder ver hoeven te reizen. Vraag erom bij de slager of groenteman, zoek ernaar bij 
de supermarkt. 
Let er bij vervanging van oude apparaten op dat je energiezuinige nieuwe apparaten koopt (A-
Label). Met name oude wasmachines en droogtrommels gebruiken enorm veel energie. Dat verbruik 
kan oplopen tot 20 procent van het totale huishoudelijke energieverbruik. 
Installeer een waterbesparende douchekop. Dat bespaart ongeveer 4,5 liter per minuut aan water. 
Geef lege inktcartridges van uw pc en uw mobiele telefoons een nieuw leven. Lever ze in bij een 
goede- doelenorganisatie. 
Controleer bij aanschaf van tuinmeubilair en houten bouwmaterialen of ze voorzien zijn van het 
FSC-, PEFC, en MTTC- certificaat. Dan weet je zeker dat ze duurzaam zijn geproduceerd. 
Ontdooi diepvriesproducten in de koelkast, zodat de kou bewaard blijft in de koeling. 
Moeite met nee zeggen tegen onnodige zaken? Het is gemakkelijker dan je denkt. Laat voortaan de 
plastic tassen in winkels en supermarkten voor wat ze zijn. Neem gewoon uw eigen 
boodschappentas(sen) mee. 
Heb je genoeg van de stortvloed aan reclamefolders? Plak een nee/nee sticker op de brievenbus en 
haal opgelucht adem. 
Lees vooral het goede nieuws over duurzaam ontwikkelen. Steeds meer ontwikkelingen en 
initiatieven zullen je positieve kijk bevestigen.  
Neem deel aan de discussie over het klimaat en stel vragen aan deskundigen. Veel sites van milieu 
en natuur en belangenorganisaties hebben een forum waaraan je kunt deelnemen en bieden de 
gelegenheid vragen te stellen of te reageren op informatie die op de site is geplaatst.  
Verdiep je zoveel mogelijk in het onderwerp duurzaam ontwikkelen, zodat je de hypes van de echte 
informatie kunt onderscheiden.  
Lees boeken over duurzame ontwikkeling en klimaatverandering Zie hier 
Sluit je aan bij milieu- of natuurorganisaties als je je leefomgeving actief wilt beschermen.  
Laat je geen doemdenken aanpraten;  Duurzaam ontwikkelen biedt enorme kansen als iedereen zich 
daarvoor inzet.  
Leef bewust, volg de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet en blijf voor ogen 

http://www.vakantievoetafdruk.nl/
http://www.duurzamavacaturebank.nl/
http://www.energielabel.nl/
http://www.bespaarbox.nl/
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/aangeraden-boekenhttp:/www.duurzaammbo.nl/index.php/kennisbank/aangeraden-boeken
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houden dat dienstverlening veel milieuvriendelijker is dan producten kopen. Dus help familie of 
vriend een met een klus in huis of in de tuin als verjaardagscadeau. 
Kies in de supermarkt, bij de groentewinkel en de bakker voor producten in biologisch afbreekbare 
verpakkingen. 
Koop zoveel mogelijk fair products als Max Havelaar- koffie, kruiden, wijn, ecofruit en 
vruchtensappen. 
Ondersteun de slow food-beweging door streekproducten te kopen, uit eten te gaan in een slow 
food restaurant of zelf de tijd te nemen voor het koken en genieten van een rustig maal. 
Denk nooit dat gaat niet lukken en houd voor ogen dat elke dag nieuwe kansen aandraagt voor 
duurzaam ontwikkelen. 
Neem geen genoegen met halve of halfslachtige informatie bij aankoop van producten. Ga voor 100 
procent duurzame en fair trade- producten. 

Andere interessante sites 
www.oneworld-citizens.org  
 
De jaarlijkse trek van sommige dieren is te vergelijken met de jaarlijkse trek van grote zoogdieren in 
metalen vogels. 

  

http://www.oneworld-citizens.org/
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4.2. Duurzaamheid bij je thuis.  
 
Om te kijken hoe je/jullie thuis met duurzaamheid en energie omgaan, ga je de onderstaande checklist 
invullen. 
 
Na het invullen krijg je een mailtje terug met een vervolgopdracht waarin je een eigen besparingsplan 
gaat opstellen. Daarmee bespaar je op je/jullie energierekening en help je de aarde.  
(misschien kan je wel een deal maken met je ouders dat je ook een deel krijgt van de besparing die 
het thuis oplevert).   
 
Het is verplicht alle velden in te vullen. 

 (*) verplicht.  

Voornaam (*)  
  

School (*)  
  

Email (*)  
  

 Huis  

Zijn de muren geïsoleerd ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Hebben jullie vloerisolatie ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Zijn naden en kieren goed afgedicht met tochtstrip e.d. ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Hebben jullie dubbel glas ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Hebben jullie zonnepanelen ? (*) Ja Nee 
  

Hebben jullie een zonneboiler ? (*) Ja Nee 
  

Zijn de slaapkamers (altijd) verwarmd ? (*) Ja Nee 
  

Staat het water van de verwarming op 60-70 oC ? en niet 80-90 oC ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Houden ze bij jullie het energieverbruik bij ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Staat de verwarming uit in ruimten die niet gebruikt worden ? (*) Ja Nee 
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Hebben jullie groene energie ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Hebben jullie een huis met een A label op energie gebied ? Zie 
www.energielabelatlas.nl (*) 

Ja Nee Weet 
niet 
 

 

Doen jullie (’s-avonds en in de winter) de gordijnen dicht ? (*) Ja Nee 
  

Hebben jullie vloer- of muurverwarming (ofwel lage 
temperatuurverwarming bij 40 oC) (*) 

Ja Nee Weet 
niet 
 

 

Heb je zonwering aan de buitenkant van het huis ? (*) Ja Nee 
  

Heb je geen airco of staat die alleen maar aan als het echt nodig is ? (*) Ja Nee 
  

 Huiskamer  

Staat je verwarming lager dan 20 oC ? (*) Ja Nee 
  

Heb je een klokthermostaat zodat de verwarming automatisch uit gaat op 
de ingestelde tijden ? (*) 

Ja Nee Weet 
niet 
 

 

Zet je de verwarming uit als er niemand meer in huis is ? (*) Ja Nee 
  

Zet je ’s-nachts de verwarming laag (15 oC ) of uit ? (*) Ja Nee 
  

Staat de vriezer op een koele plek ? (*) Ja Nee 
  

Heb je een A+(+) koelkast en vriezer (staat er op) (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Gaat de computer echt uit of blijft hij op stand by? (*) Ja Nee 
  

Gebruik je liever de laptop of tablet ipv de computer ? (*) Ja Nee 
  

Heb je je computer (e.d.) (en TV) energiezuinig ingesteld ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Haal je opladers uit het stopcontact als ze niet meer gebruikt worden? (*) Ja Nee 
  

Heb je een TV met ecolabel? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
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Doe je altijd het licht uit als je een ruimte verlaat? (*) Ja Nee 
  

Heb je overal spaarlampen of LED ? (*) Ja Nee 
  

Hebben jullie al LED verlichting ? (*) Ja Nee 
  

Print je zo min mogelijk ? (*) Ja Nee 
  

Print je dubbelzijdig? (*) Ja Nee 
  

 Badkamer e.d.  

Doe ze bij jullie de was met een volle wasmachine ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Heeft de wasmachine een A label (staat er op of vul het merk in op 
internet) ? (*) 

Ja Nee Weet 
niet 
 

 

Wordt er gewassen met een lage temperatuur wasmiddel ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Wordt er gewassen op zo laag mogelijke temperatuur ? (*) 
Ja Nee Weet 

niet 
 

 

Heeft de wasmachine een hot fill ? (*) Ja Nee 
  

Gebruik je de wasdroger zo min mogelijk (of helemaal niet) ? (*) Ja Nee 
  

Heeft de wasdroger een A label of heb je er helemaal geen ? (zoek op op 
internet) (*) 

Ja Nee Weet 
niet 
 

 

Hang je zoveel mogelijk de was (buiten) op? (*) Ja Nee 
  

Heb je een waterbesparende douche ? (*) Ja Nee 
  

Doe je de kraan uit bij het tandenpoetsen ? (*) Ja Nee 
  

Heb je een waterbesparend toilet ? (*) Ja Nee 
  

Douche je minder dan 5 minuten en niet te vaak ? (*) Ja Nee 
  

Probeer je 1 minuutje korter te douchen ? (*) Ja Nee 
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Heb je warmteterugwinning van het douchewater ? (*) Ja Nee 
  

Laat je in de winter het warme water in bad staan om af te koelen als je in 
bad gedouchet hebt ? (*) 

Ja Nee 
  

Denk je dat je warm water kunt besparen ? (*) Ja Nee 
  

Heb je een thermostatische kraan (een kraan die de douche / het bad 
altijd de goede temperatuur geeft ? (*) 

Ja Nee 
  

Neem je minder vaak een bad ? (maar daarvoor in de plaats een douche 
of niets) (*) 

Ja Nee 
  

Was je je handen met koud water ? (*) Ja Nee 
  

Poets je met de hand ipv elektrisch ? (*) Ja Nee 
  

 Keuken  

Kook je in niet meer water dan nodig is ? (*) Ja Nee 
  

Koop je grote frisdrankflessen ipv kleine ? (*) Ja Nee 
  

Scheid je afval in papier, plastic, GTF en overig ? (*) Ja Nee 
  

Heb je een vaatwasser met een A label (of geen vaatwasser ? (zoek op 
op internet) (*) 

Ja Nee Weet 
niet 
 

 

Gebruik je de vaatwasser alleen als hij echt vol staat ? (*) Ja Nee 
  

Zet je de vaatwasser op ecostand ? (*) Ja Nee 
  

Spoel je de vaat niet voor (want dat is niet nodig) ? (*) Ja Nee 
  

Zet je alleen maar zoveel koffie (of warm water op) en thee als nodig is ? 
(*) 

Ja Nee 
  

Kook je met deksels op de pannen ? (*) Ja Nee 
  

 Tuin  

Wordt de buitenverlichting uit gezet als die niet meer nodig is ? (*) Ja Nee 
  

Heb je tuinverlichting op zonneenergie ? (*) Ja Nee 
  

 Supermarkt  
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Gebruik of vraag je bijna geen plastic tasjes (*) Ja Nee 
  

Koop je fair trade producten ? (*) Ja Nee 
  

Koop je zoveel mogelijk van het seizoen (en niet uit de kas) ? (*) Ja Nee 
  

Koop je zoveel mogelijk streekproducten ? (*) Ja Nee 
  

 Vervoer  

Gebruik je zoveel mogelijk openbaar vervoer ? (*) Ja Nee 
  

Fiets je zoveel mogelijk ? (*) Ja Nee 
  

Hebben jullie een energiezuinige auto ? (zoek het label op op internet) (*) Ja Nee 
  

 Verzenden  Wissen  

Daarnaast moet je ook de volgende opdracht vervullen. Opdracht 2. Kijk voor dat je naar school gaat 
op de gas- water- en elektriciteitsmeter(s) en noteer de standen. Doe dat de dag er op ook. Zet dat in 
exel. Bereken hoeveel gas, water en elektriciteit je die dag verbruikt hebt. Vergelijk dat met anderen in 
de klas en bespreek de verschillen. Hoe komt het dat de een meer verbruikt dan de ander. Beschrijf 
dat. 
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4.3. De tien geboden van duurzaamheid 
 
De Bijbel kent de 10 geboden.  
 
Eigenlijk had er een elfde gebod aan toegevoegd moeten worden: Gij zult de aarde niet bevuilen". 
 
Over duurzame ontwikkeling heeft men de onderstaande 10 geboden geformuleerd:  
 
Regel 1  

Reduce, Reuse, Recycle.  

Reduce: Koop geen spullen die je niet nodig hebt. En wanneer je die vaatwasser, grasmaaier of 
vriezer koopt, schaf dan het meest efficiente model aan. 
Re-use: Koop gebruikte artikelen en haal het laatste gebruik uit alles wat je bezit. 
Re-cycle: Doe het maar weet dat het het laatste is wat je moet doen uit deze triple R. (Dus eerst 
reduce en reuse). 

Regel 2. Blijf dicht bij huis. Werk dicht bij huis om de pendelafstand zo kort mogelijk te houden.  Eet 
voedsel uit de buurt. Begunstig locale ondernemers; sluit je aan bij locale organisaties. 

Regel 3. Verbrandingsmotoren vervuilen en gebruik ze zo minimaal mogelijk. 

Regel 4. Kijk wat je eet. Mijdt waar mogelijk voedsel dat is gekweekt met bestrijdingsmiddelen of 
afkomstig is uit intensieve veehouderijen. Hiermee voorkom je het verspreiden van giftige stoffen in 
onze lichamen, het land en in het water. 

Regel 5. Kleine bedrijven hebben weinig middelen om hun activiteiten op milieugebied te verbeteren. 
Stimuleer en ondersteun ze via je keuze in je consumptie. Sta achter regelgeving vanuit de overheid. 

Regel 6. Ondersteun doordachte innovaties in de vervaardiging en productie. Hint: Het boren naar olie 
is niet langer een innovatie. 

Regel 7. Prioriteer. Denk het beste na wanneer je de grootste zaken koopt. Maak jezelf niet gek door 
als maar bezig te zijn met kleinigheden. Plastic draagtassen weigeren is waardevol, maar het is het 
meer waard aandacht te besteden aan een energievretende koelkast. 

Regel 8. Stem. Politieke betrokkenheid maakt het mogelijk dat milieuvriendelijk beleid wordt verspreid. 
Zonder steun van het publiek zwemmen bewuste mensen tegen de stroom in.  

Regel 9. Zorg dat je je niet schuldig hoeft te voelen door bewuste afwegingen en keuzes te maken. 

Regel 10. Wees blij met de immaterie zaken die je hebt Met de zaken van jou alleen en de zaken die 
behoren aan niemand van ons. Die zaken die we niet zelf kunnen maken en die we nooit kunnen 
bezitten als water, lucht, vogels, bomen zijn de basis van het plezier in het leven. Zonder ze zijn we 
niets. 
 
Opdracht: 

Zet de tien geboden in de volgorde van wat jij het meest belangrijk vindt tot het minst.  
Bediscussieer dat in de groep en presenteer dat centraal.  
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4.4. Hoe duurzaam is je onderwijsinstituut ? (ontwikkeld door COS Brabant) 

Dit onderdeel kan een vervangende opdracht zijn. Vraag je leraar of je dit moet invullen en of van je 
verwacht wordt dat je hiermee aan de slag gaat,  
 
 
Vul de onderstaande checklist in en bespreek met je schoolorganisatie wat je zou kunnen verbeteren.  

Voor een checklist die verder gaat zie hier 

School-checklist 
   
Naam van de instelling *  

  

Opleiding *  
  

 Proces  

Is er binnen de school aandacht voor duurzaamheid? * Ja Nee 
  

Is er binnen de school een intern programma om duurzaamheidbeleid te 
verankeren in lesprogramma’s? * 

Ja Nee 
  

Heeft de organisatie een MVO of duurzaamheidswerkgroep? Of 
duurzaamheidsverantwoordelijke? * 

Ja Nee 
  

Wordt het indienen van ideeën en initiatieven voor vergroten 
duurzaamheid gestimuleerd bij medewerkers? * 

Ja Nee 
  

Is er aandacht voor duurzaamheid op de eigen website, publicaties, in 
jaarverslagen? * 

Ja Nee 
  

 People  

Heeft de school een diversiteitsbeleid? * Ja Nee 
  

In hoeverre is er ruimte voor participatie van mensen uit kwetsbare 
groepen binnen het team van medewerkers? * 

Ja Nee 
  

Communiceert de school naar stakeholders wat zij doet op gebied van 
duurzaamheid? * 

Ja Nee 
  

Heeft de school een helder personeelsbeleid (inclusief scholing en 
begeleiding), en handhaaft zij de CAO? * 

Ja Nee 
  

Ondersteunt de school structureel projecten in ontwikkelingslanden? Of 
doet mee aan campagnes/acties? * 

Ja Nee 
  

 Planet  

Maakt de school gebruik van groene stroom? * Ja Nee 
  

Worden medewerkers/ leerlingen gestimuleerd zuinig om te gaan met 
energie? B.v. licht uit, kranen dicht, verwarming laag * 

Ja Nee 
  

Zijn er waterbesparende maatregelen genomen in douches en toiletten? 
* Ja Nee  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/4-duurzaamheid-thuis/2013-12-09-09-57-37?layout=edit&id=3888
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Maakt de school gebruik van een groene server/hosting? * Ja Nee 
  

Scheidt de school het afval? * Ja Nee 
  

Houdt de school zelf de omgeving ‘afval vrij’? * Ja Nee 
  

Gebruikt de organisatie FSC of PEFC-papier? * Ja Nee 
  

Print de organisatie dubbelzijdig? * Ja Nee 
  

Stimuleert de school het gebruik OV en/of fiets bij medewerkers en 
leerlingen? * 

Ja Nee 
  

 Profit  
Schenkt de school aandacht aan het stimuleren van gezond en 
duurzaam voedsel? * 

Ja Nee 
  

Worden er in de kantine/ lerarenruimtes fairtrade/ biologische producten 
aangeboden? * 

Ja Nee 
  

Is de koffie die er gedronken wordt, duurzaam? (Fairtrade, UTZ, 
Rainforest Alliance) * 

Ja Nee 
  

Worden er voor de schoonmaak biologisch afbreekbare middelen 
gebruikt? * 

Ja Nee 
  

Geeft de school duurzame (relatie)geschenken? * Ja Nee 
  

Is de school klant bij een ‘eerlijke’ bank? * Ja Nee 
  

Jouw naam *  
  

Jouw E-mailadres *  
  

 Verzend  Wissen  
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4.5.  Tips en Tops (Sterkte zwakte analyse) 

Tips en tops voor jezelf / thuis / op school 

Op welke gebieden ben je al goed bezig wat betreft duurzaamheid. Op welke gebieden ben je nog niet 
zo goed bezig kan je nog verbeteren ? 

Duurzaamheid raakt aan heel veel. Eigenlijk aan alles. 

Opdracht 

1. Bekijk waar je al sterk in bent (wat je al doet) en waar je (nog) zwak in bent. Neem de onderstaande 
tabel over en vul hem in (met kruisjes) 

2. Maak een opstel waarin je beschrijft hoe je eigenlijk zou moeten leven in het ideale geval waarbij je 
genoeg geld hebt..Vermeld in het opstel al de onderstaande items. 

3. Bekijk uit de lijst van onderdelen waar je nog niet goed genoeg met duurzaamheid bezig bent of er 
zaken bij staan die je kan / wil verbeteren. Geef dat aan en beschrijf dat.   

Item sterk zwak 

Voeding     

- Streekgebonden     

- Seizoensgebonden     

- Biologisch     

- Met   duurzaamheidslabels     

- Zo min   mogelijk weggooien     

- Koken (met   weinig water, deksel op de pan e.d.)     

- Gezond     

Drank     

- duurzaam     

- weinig   suiker     

- weinig   alcohol     

Vlees / vis /   gevogelte     

- Groenten     

- Fruit     

- Melk     

- Fair trade     
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Kleding     

Vakantie     

Vervoer     

- fiets,   bromfiets, auto, trein, bus     

Verlichting     

-    gloeilampen - TL - LED     

- zuinig   gebruik     

Verwarming     

- HTV (hoge   temperatuurverwarming) LTV (lage temperatuurverwarming)     

-   stooklijnoptimalisatie / waterzijdig regelen     

- warmtepomp,   warmteterugwinning, warmtekoude opslag      

- zuinige   instelling / thermostaat     

- kachel     

Verkoeling     

- zuinig   gebruik     

Warm   watergebruik     

-   warmteterugwinning uit douche/bad     

- wassen met   koud water     

- niet te   lang douchen     

- liever   douche dan bad     

Watergebruik     

- douchen,   bad, zwembad, jacouzzi     

-   waterbesparende toiletten     

- grijs water     

Duurzame   energie     

-   zonnepanelen, zonneboiler     

Afval     

gescheiden   aanleveren     

zo min   mogelijk     
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Apparaten     

- wasmachine     

- wasdroger     

-   afwasmachine     

- computers /   laptops / tablets     

- mobieltjes     

- magnetron     

- oven     

- koelkast     

- vriezer     

- elektrische   tandenborstel     

- waterkoker,   koffiezetapparaat ect.     

Schoonmaakmiddelen     

Verpakkingen     

- plastic   tasjes     

- liever   grote verpakkingen dan veel kleine     

Meubels     

- banken     

- tafels     

- stoelen     

Vloerbedekking     

Bedden     

Het huis     

- isolatie     

- ramen   dubbel glas / gordijnen     

- zonwering     

De tuin     

-   tuinverlichting     

- verlichting     
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-   tuinmeubilair     

Papier     

- krant     

- reclame     

- weekbladen     

 -   kopiëren     
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5. Duurzaamheid en je beroep 

Deze module duurzaamheid is geschreven voor Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. 

Het gaat in op: 

1. De basisbegrippen als ecosystemen, water, de bevolkingstoename en het broeikaseffect 

2. Oplossingen 

3. Wat is duurzaamheid en people, profit, planet  

4. Duurzaamheid thuis. Wat kan je zelf doen ? 

5. Duurzaamheid en het beroep. Wat doet men in de branche en wat doet men op je eigen bedrijf / 
stageplek 

Bij de meeste onderdelen staat aangegeven wat de leerdoelen zijn en worden er 10 multiple choise 
vragen over gesteld. 

Veel succes met de basismodule duurzaamheid in het beroep ! 

Als het goed is heb je hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 af. 

Succes met deel 5: Duurzaamheid en je beroep. 
 
Op niveau B,C en D verwacht men hier creatieve oplossingen.  
Op C en D niveau een planmatige aanpak en op niveau D zelfs een systematische aanpak 
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5.1. Hoe duurzaam is jouw werkplek of stageplek?  
 
Vul de onderstaande vragen en in en verstuur met de verzendknop onderaan. Via mail krijg je het 
antwoord over hoe duurzaam je werkplek is. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Duurzame stageplek 

Naam bedrijf (niet verplicht)  
  

Vestigingsplaats (niet verplicht)  
  

Sector *  
  

Voornaam *  
  

Je Emailadres *  
  

 zeer oneens ------- zeer eens   

1. er heerst een prettige werksfeer 1 2 3 4 5 
  

2. er wordt eerlijk uitbetaald 1 2 3 4 5 
  

3. er is aandacht voor veiligheid 1 2 3 4 5 
  

4. er is aandacht voor mijn gezondheid 1 2 3 4 5 
  

5. er is aandacht voor dat we schoon werken 1 2 3 4 5 
  

6. er is aandacht voor gezonde (biologische) voeding 1 2 3 4 5 
  

7. er is aandacht voor arbeidsomstandigheden  1 2 3 4 5 
  

8. de werkplek is overzichtelijk 1 2 3 4 5 
  

9. er is aandacht voor efficiënt werken 1 2 3 4 5 
  

10. er wordt gewerkt met kwalitatief goede 
apparaten/gereedschappen 

1 2 3 4 5 
  

11. er wordt gewerkt met kwalitatief goede materialen 1 2 3 4 5 
  

12. de activiteiten zijn winstgevend 1 2 3 4 5 Weet niet 
  

13. Bij de producten die hier gebruikt/geproduceerd 1 2 3 4 5  
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worden, is nagegaan of die niet tot stand zijn 
gekomen door kinderarbeid of uitbuiting  

 

14. er zijn fair trade producten (b.v. fair trade koffie, 
thee, suiker) 

1 2 3 4 5 
  

15. je bedrijf heeft een duurzame bank (zie 
eerlijkebankenwijzer.nl) 

1 2 3 4 5 Weet niet 
  

16. het bedrijf draagt bij aan goede doelen in 
Nederland of daarbuiten 

1 2 3 4 5 
  

17. er wordt gekeken hoe materialen zoveel mogelijk 
gespaard kunnen worden 

1 2 3 4 5 
  

18. er wordt zoveel mogelijk energie bespaard 
(lichten uit, spaarlampen, apparaten niet onnodig aan 
laten staan, dubbelzijdig printen) 

1 2 3 4 5 
  

19. er worden zoveel mogelijk materialen /apparaten 
besteld met milieulabels 

1 2 3 4 5 
  

20. de materialen zijn zoveel mogelijk 
milieuvriendelijk 

1 2 3 4 5 
  

21. er wordt gewerkt met groene stroom 1 2 3 4 5 
  

22. er wordt gestreefd naar zo min mogelijk afval 1 2 3 4 5 
  

23. afval wordt gescheiden ingezameld (papier, glas, 
plastic, etc.) 

1 2 3 4 5 
  

24. er wordt getracht geluidsoverlast zoveel mogelijk 
te voorkomen 

1 2 3 4 5 
  

25. er wordt gekeken naar waar materialen vandaan 
komen, hoe ze worden verwerkt en hoe ze te 
recyclen zijn 

1 2 3 4 5 
  

     
 

Als je het antwoord gehad hebt, schrijf je een advies met minimaal drie manieren of acties voor jouw 
leerbedrijf, zodat er meer duurzaam kan worden gewerkt. Beschrijf deze drie ideeën zo concreet en zo 
kort mogelijk. Geef van de drie adviezen aan op welke plek ze zich bevinden in onderstaand schema. 
Geef een korte motivatie hierop.  
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Bespreek de drie adviezen en het schema met je praktijkopleider. Beschrijf kort hoe de praktijkopleider 
reageert op jouw adviezen. 

  



Duurzaamheid in het beroep  
 

DMBO Duurzaam Middelbaar Beroeps Onderwijs                    versie 1.1..  Pagina 152 
 

5.2. Duurzaamheid en je beroep. 
 
Kijk hier onder of je beroep er bij staat. Klik op het onderwerp en lees wat er staat. 

Groen en welzijn   Techniek Handel 

• Duurzame landbouw 
• Duurzame 

veehouderij 
• Duurzaam 

groenbeheer 
• Green engineering 
• Duurzame voeding 
• Duurzame 

gezondheidszorg 
• Duurzame 

bejaardenzorg 
• Duurzame 

kinderdagverblijven 
• Duurzame 

onderwijsassistenten 
• Duurzaam 

welzijnswerk 
• Duurzame uiterlijke 

verzorging en kappers 
• Duurzame textiele 

werkvormen 
• Duurzame sport en 

beweging 
• Duurzame 

(tand)artsassistenten 

• Duurzaam bouwen 
• Duurzame urban design 
• Duurzame 

energietechnieken 
• Duurzame civiele 

techniek 
• Duurzame elektrotechniek 
• Duurzame 

installatietechniek 
• Duurzame 

metaalbewerking 
• Duurzame houtbewerking 
• Duurzame 

werktuigbouwkunde 
• Duurzame ICT 
• Duurzaam inrichten 
• Duurzaam schilderen 
• Duurzaam stucadoren 
• Duurzame autotechniek 
• Duurzaamheid in het 

leger 
• Duurzaamheid in de 

procestechniek 

• Duurzaam ondernemen 
• Duurzaam toerisme 
• Duurzaam transport en 

logistiek 
• Duurzame horeca 
• Duurzame grafische 

vormgeving 
• Duurzaam bank- en 

verzekeringswezen 
• Duurzame marketing en 

evenementen 
• Duurzaam secretarieel 

werk 
• Duurzame 

bedrijfsadministratie 
• Duurzame detailhandel 

 Lessen duurzaamheid 
loopbaan en burgerschap  

 Basisles(sen) duurzaamheid  

 

 

 

  

  

  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/57-kennisbank/planet/3787-duurzame-landbouw-1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/groen-welzijn/veehouderij
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/groen-welzijn/veehouderij
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/12-lesmateriaal/3737-duurzaam-groenbeheer-1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/12-lesmateriaal/3737-duurzaam-groenbeheer-1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/13-nieuwsbrieven/4319-green-engineering-1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/bedrijfsvoering-2/biologischevoeding?layout=edit&id=3913
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/groen-welzijn/gezondheidszorg
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/groen-welzijn/gezondheidszorg
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/2-uncategorised/3981-sterrenwijzer
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/2-uncategorised/3981-sterrenwijzer
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/12-lesmateriaal/4324-kinderopvang-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/12-lesmateriaal/4324-kinderopvang-2
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/37-lesmateriaal/groen-welzijn/3788-duurzame-onderwijsassistenten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/37-lesmateriaal/groen-welzijn/3788-duurzame-onderwijsassistenten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/12-lesmateriaal/4378-form
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/12-lesmateriaal/4378-form
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opleidingen-2/groen-welzijn/uiterlijke-verzorging
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opleidingen-2/groen-welzijn/uiterlijke-verzorging
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opleidingen-2/groen-welzijn/textiele-werkvormen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opleidingen-2/groen-welzijn/textiele-werkvormen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/37-lesmateriaal/groen-welzijn/3790-duurzame-sport-en-beweging
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/37-lesmateriaal/groen-welzijn/3790-duurzame-sport-en-beweging
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/groen-welzijn/tandarts-assistenten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/groen-welzijn/tandarts-assistenten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/techniek/duurzaam-bouwen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/9-kennisbank/4274-urban-design
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/techniek/duurzame-energietechniek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/techniek/duurzame-energietechniek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opleidingen-2/duurzame-handel/duurzame-civiele-techniek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opleidingen-2/duurzame-handel/duurzame-civiele-techniek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/opleidingen-2/duurzame-handel/duurzame-elektrotechniek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/techniek/duurzame-installatietechniek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/techniek/duurzame-installatietechniek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/techniek/duurzame-metaalbwerking
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/techniek/duurzame-metaalbwerking
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/techniek/duurzame-houtbewerking
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/12-lesmateriaal/4042-werktuigbouwkunde
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/12-lesmateriaal/4042-werktuigbouwkunde
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/techniek/duurzame-ict
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/techniek/duurzaam-inrichten
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/techniek/duurzaam-schilderen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/techniek/duurzaam-stucadoren
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/12-lesmateriaal/3773-duurzame-autotechniek1
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/techniek/duurzaamheid-in-het-leger
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/techniek/duurzaamheid-in-het-leger
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/techniek/duurzame-procestechniek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/techniek/duurzame-procestechniek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/duurzaam-ondernemen-inleiding
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-toerisme
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzame-transport-en-logistiek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzame-transport-en-logistiek
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzame-horeca
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzame-grafische-vormgeving
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzame-grafische-vormgeving
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-bankwezen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-bankwezen
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzame-marketing
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzame-marketing
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-secretarieel-werk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-secretarieel-werk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-secretarieel-werk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal-2/duurzame-handel/duurzaam-secretarieel-werk
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/2-uncategorised/3775-duurzame-detailhandel
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/lessen-bij-burgerschap
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/lessen-bij-burgerschap
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/3-duurzaamheid/inleiding
http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal/2-uncategorised/3666-beroepsmodulenwelzijn
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5.3. Duurzaamheid in je branche 
 
Veel (grote) bedrijven doen aan duurzaamheid. Dat is te lezen in hun jaarverslag of 
duurzaamheidsverslag. Daarnaast bestaan er ook websites die aangeven hoe duurzaam een bedrijf 
is. 
 
Opdracht. 

Je gaat presenteren aan de klas over de duurzaamheid van bedrijven. 
 
Als volgt: 
 
Kies een (groot) bedrijf of het bedrijf waar je stage loopt of hebt gelopen. IKEA, Philips, Panasonic, 
Heineken, Mac Donalds, KPN, ING, Friesland Campina, Hema, Ahold, Bavaria, Samsung, etc.  
 
Bekijk hun jaarverslag of duurzaamheidsverslag.(klik hier voor de website met overzicht van alle 
beschikbare duurzaamheidsverslagen) 
 
Bespreek dat in de klas door aan te geven naar welke aspecten (dingen) ze gekeken hebben en hoe 
ze daarbij de duurzaamheid hebben vergroot. 
 
Bespreek wat ze van plan zijn de duurzaamheid nog verder te vergroten 
 
Bekijk hoe hoog het bedrijf staat op de ranglijst die werkt met categorie A (heel duurzaam) tot E (niet 
duurzaam). Kijk daar voor op deze site en vul daarbij de naam van je bedrijf in. Scroll dan ook naar 
beneden ! 

 
De site is van Rank a Brand. Het hoe en waarom van die site zie je hier in dit filmpje. 
 
Bespreek hoe het komt dat het bedrijf die plek heeft op de ranglijst.  
 
Benieuwd naar wat voor je bedrijf interessante mogelijkheden zijn om te besparen? Hier een 5-
stappenplan naar energiebewust ondernemen. Daar kan iedere organisatie in 
Nederland gratis gebruik van maken. Het laat alle mogelijkheden zien om de impact van organisaties 
op klimaatverandering te verkleinen en biedt handige rekentools om uw eigen voordeel te berekenen. 

  

http://www.milieujaarverslag.nl/
http://www.rankabrand.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=ql2l71XARLY&feature=player_embedded
http://klimaatplein.us5.list-manage.com/track/click?u=bd9d7fc9e709f0ff42ca788c4&id=2c5debb800&e=e7ed44e963
http://klimaatplein.us5.list-manage.com/track/click?u=bd9d7fc9e709f0ff42ca788c4&id=2c5debb800&e=e7ed44e963
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5.4. Tips en tops in je branche (sterkte zwakte analyse)  

Tips en tops in je branche 

Op welke gebieden is men in je branche al goed bezig wat betreft duurzaamheid. Op welke 
gebieden nog niet en kan nog verbeterd worden ? 

Kijk op internet of je wat kan vinden over duurzaamheid en je branche. beschrijf wat men er over zegt.  
 
Je kan ook hier kijken of je branche (je beroep) er bij staat.  

  

http://www.duurzaammbo.nl/index.php/lesmateriaal
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5.5. Tips en Tops in je beroep (sterkte zwakte analyse) 

Op welke gebieden ben je al goed bezig wat betreft duurzaamheid. Op welke gebieden ben je nog niet 
zo goed bezig kan je nog verbeteren ? 

Duurzaamheid raakt aan heel veel. Eigenlijk aan alles. 
 
Je kan beschrijven wat je de hele dag doet in de beroepspraktijk. Ook in welke omgeving je dit doet. 
Bekijk dan of dat duurzamer kan.  
Kijk waarmee je werkt, welke materialen je gebruikt, of je ze goed (en duurzaam) toepast, hoe het met 
energie zit, hoe het met de hulpmiddelen zit (de apparaten e.d.) 
ect.  
 
Kijk dan wat al sterk is en wat zwak ofwel beschrijf de tops en tips. Beschrijf hoe je beroep of je project 
er uit zou moeten zien als je het zo duurzaam mogelijk zou uitvoeren. Bedenk creatieve oplossingen 
over hoe e.e.a. te verbeteren is..Beschrijf sterke punten (tops) die op dit moment al aan wezig zijn. 
Beschrijf ook zwakke punten (en bedenk daarvoor tips). Bekijk daarna wat verbeterd kan worden.    
 
 
Je kan het ook systematisch aanpakken:  

In je beroep gaat er van alles in / er wordt van alles gekocht. Dan gebruik je het en vervolgens gaat er 
weer van alles uit 

Ga na  
 
- wat er allemaal in gaat  
 
denk daarbij aan mensen, geld, materialen, energie, apparaten, vervoersmiddelen ect. Schrijf dat op.  
 
Bedenk waar dat allemaal vandaan komt b.v. energie uit kolencentrale, grondstoffen uit mijnen, 
kleding uit sweatshops (met kinderarbeid en (te) lage lonen) of misschien wel juist niet.   
 
- wat er bij de productie / de dienst zelf gebeurt  
 
Wat je nodig hebt..machines, schoonmaak , het gebouw, de catering, verwarming, verlichting, 
verkoeling, IT etc. Schrijf dat op. 
 
- wat er allemaal uit gaat  

denk daarbij aan afval (welk) , vuil water, vuile lucht, de afgeleverde producten en diensten etc. 

 
Beschrijf bij alle bovenstaande punten hoe het duurzamer kan (in het ideale geval). Maak een opstel 
over ofwel beschrijf  hoe je bedrijf er in het ideale geval uit zou moeten zien in een duurzame wereld.  
 
Laat tevens zien waar je of je bedrijf al sterk in is en waarin zwak en waarin dus te verbeteren is. 

Voor keuzedeel duurzaamheid in het beroep C komt dan de stap: 

Verzin voor je bedrijf enkele (creatieve) oplossingen om duurzamer bezig te kunnen zijn. Beschrijf die 
! en presenteer die (in een ppt of zo) aan je docent en/of je stagebegeleider. Dit is onderdeel van het 
examen. 

 
Denk daarbij aan de theorie ofwel denk aan 
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Trias energetica 

-       Energie besparend (of elders vandaan halend) 
-       Alles met duurzame energie 
-       Wat over blijkt zo efficiënt mogelijk inzetten 

Trias materialica 

-       Materialen besparend 
-       Alles met duurzame materialen (winning) 
-       Materialen in de cirkels (gebruik – afval – voedsel) 

Trias pecunia 

-       Diensten uitwisselend 
-       Geld vergaren via crowdfunding (en echte betrokkenen) 
-       Dan pas naar een duurzame bank 

ofwel kijk naar de natuur. Doe het bio-inspired 

-       Alles op duurzame energie 
-       Circulair en design for disassably 
-       Denk in cascades 
-       Denk in ecosystemen 
-       Ga werken bij lage temperaturen 
-       Zelf reparerende systemen 
-       Met nieuwe IT mogelijkheden 
-       Met sensoren en feedback loops 
-       Smart 
-       Via nieuwe businessmodellen 
-       De biodiversiteit en het leven bevorderend. 

Voor keuzedeel duurzaamheid in het beroep D komt dan de stap 

Maak een kosten baten analyse van je voorstel(len).  Wat kost het, wat brengt het op en hoe lang 
duurt het voordat je e.e.a. hebt terugverdiend. 

Soms brengt iets geen waarde op in geld maar wel sociaal of voor het milieu. Dat is ook waardevol. 
Dan is de terugverdientijd misschien wel lang maar wordt e.e.a. ook terugverdiend met een goed 
gevoel of met een schoner milieu. 

Bespreek de voorstellen voor oplossingen met het bedrijf / instelling / projectleiding  en schrijf hun 
reactie op. Dit is onderdeel van het examen.  

Op niveau A wordt een verslag gevraagd. 
Op niveau B/C/D een rapportage en op C/D een presentatie. 
Presenteer het dan zo dat je subsidie voor je idee moet zien te krijgen en dat je mensen moet zien te 
overtuigen van je mooie  ideeën. 
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6. Examinering 

Resultaten die geëxamineerd moeten worden zijn: 

Een sterkte zwakte analyse van de deelnemer op duurzaamheidsgebied voor keuzedeel ABCD  
Beschrijving van verbetermogelijkheden voor de deelnemer op duurzaamheidsgebied. Nodig een 
beschrijving bij A; een rapportage bij B en een rapportage en presentatie bij C en D.  
Analyse van duurzaamheid in de bedrijven DC of met een met toonaangevende bedrijven in het 
vakgebied en hun duurzaamheid (B)  
Rapportage van duurzaamheid bedrijven in het vakgebied BCD  
Verbetervoorstellen voor duurzaamheid in het beroep CD  
Heldere presentatie van verbetervoorstellen DC  
Opbrengst en risico’s van de duurzaamheidsverbetering D  
Verslag en presentatie van de duurzaamheidsverbetering D 
 
 
Het ID college heeft het onderstaande ontwikkeld (en is in voor verbeteringen) Het Koning Willem I 
College is bezig deze te ontwikkelen.  
 
Lesplan duurzaamheid Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1  
Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1B  
Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1D  
Examenmatrijs PvB Duurzaamheid B kerntaak 1  
Examenmatrijs PvB Duurzaamheid C kerntaak 1  
Examenmatrijs PvB Duurzaamheid C kerntaak 2  
Examenmatrijs PvB Duurzaamheid D kerntaak 1 v 2 

Op het Koning Willem I College vindt men dat de student de opdrachten in dit boekwerk moet hebben 
volbracht alsvorens hij/zij op examen gaat. Bij het examen wordt kennis getoetst en wordt het 
vaardigheidsgedeelte afgesloten met de presentatie van de verbetervoorstellen (bij C) met de 
opbrengst en risico’s (bij D) naar het bedrijf / instelling / of de projectleiding c.q. docent toe.    
De uitwering van de Proeve van Bekwaamheid volgt nog.  

 

 

 

http://www.duurzaammbo.nl/images/Wdocs/Lesplan_Duurzaamheid_v4.docx
http://www.duurzaammbo.nl/images/Wdocs/Lesplan_Duurzaamheid_v4.docx
http://www.duurzaammbo.nl/images/Wdocs/PvB_Duurzaamheid-KT1B-cohort2015_en_verder-versie_15-10-28.docx
http://www.duurzaammbo.nl/images/Wdocs/PvB_Duurzaamheid-KT1D-cohort2015_en_verder-versie_15-10-28.docx
http://www.duurzaammbo.nl/images/Wdocs/Examenmatrijs_PvB_Duurzaamheid_B_Kerntaak_1.docx
http://www.duurzaammbo.nl/images/Wdocs/Examenmatrijs_PvB_Duurzaamheid_C_Kerntaak_1.docx
http://www.duurzaammbo.nl/images/Wdocs/Examenmatrijs_PvB_Duurzaamheid_C_Kerntaak_2.docx
http://www.duurzaammbo.nl/images/Wdocs/Examenmatrijs_PvB_Duurzaamheid_D_Kerntaak_1_v2.docx
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