
  

Meet-up Dag van de Duurzaamheid 10-10-2018 in BplusC Leiden  

Kick-off en match-making voor serie Groene Ideecafé’s over Duurzame 
Ontwikkeling (SDG) initiatieven  

(Linda Knoester en Ckees van Oijen) 

Om de Leidse Duurzaamheidsagenda te realiseren zijn bijdragen uit de hele stad nodig. Om meer 
bewoners te betrekken wordt samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
partijen gezocht en gestimuleerd. Het Groene Ideecafé wil samen met diverse organisaties in Leiden 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen meer voor het voetlicht brengen en organiseert daarvoor vanaf 
najaar 2018 een serie bijeenkomsten en workshops.  

Deze meet-up in BplusC stond dan ook in het teken 
van het 17e Duurzaamheidsdoel: Partnerschap om 
doelstellingen te bereiken. Voor bijna alle 17 
duurzaamheidsdoelen zijn organisaties in Leiden 
geïnteresseerd om komende jaren in samenwerking 
met anderen initiatieven te starten en verder uit te 
werken. Het Hof van Sijthoff verzorgde Duurzaam 
(veganistisch en biologisch) eten en drinken en in 
totaal namen er ongeveer 55 mensen deel aan de 
meet-up. 

(Foto: Willem van der Kley) 

Sprekers 

Ckees van Oijen, trekker van het Groene Ideecafé, het podium voor 
duurzame initiatieven van Stichting Ideewinkel, gaf met de Meet-up de 
aftrap voor deze serie. Het biedt gelegenheid voor samenwerkingen om 
Leidse duurzaamheidsinitiatieven tot een succes te brengen. Voor 8 van 
de doelen waren initiatiefnemers aanwezig om hun initiatief te 
presenteren en verbinding te zoeken (enkele organisaties waren helaas 
op de avond verhinderd, maar zij kunnen later aansluiten).  

(Foto: Willem van der Kleij) 

Martine Leewis, wethouder duurzaamheid, mobiliteit en openbare ruimte van Gemeente Leiden 
benadrukte dat er in Leiden al verschillende mooie duurzaamheidsinitiatieven bestaan, en dat de 

uitdaging is om nu het 
‘peloton’ ook mee te 
krijgen met de koplopers. 
De Gemeente merkt dat 
duurzaamheid en de 
energietransitie leeft bij 
mensen en dat zij met 
ideeën komen, maar ook 
met vragen over ‘hoe dan’. 

 “De uitdaging is om het peloton te inspireren om de voorlopers in te halen.” (Foto: Wim van Oordt) 



  
Aan de ene kant is het goed om de onderzoeken waar projecten het meeste effect hebben, de 
Gemeente maakt bijvoorbeeld kaarten om de noodzaak voor klimaatadaptatie meetbaar te maken, 
maar de Gemeente ziet ook het nut van het ondersteunen van leuke initiatieven.  

Jeroen Straathof, programmamanager jeugd bij 
gemeente Leiden illustreerde aan de hand van 
analogieën uit zijn Olympische sportcarrière als 
schaatser en wielrenner hoe je een doel kunt bereiken. 
Het werken aan duurzaamheidsdoelen is met name van 
belang voor onze kinderen en kleinkinderen en we 
zouden hen hier graag bij betrekken – wanneer doen 
kinderen hun best voor een doel? Volgens Jeroen als het 
leuk is en als zij uitgedaagd worden om de beste te zijn.  

Keynote Jeroen Straathof. (Foto: Wim van Oordt) 

Jeroen linkte hier ook even aan het platform King for a day, welke jongeren betrekt in 
beleidsvorming. Zij zijn aan de slag gegaan met projecten zoals het omlaag brengen van het 
watergebruik in de horeca en het circulair benutten van fietswrakken.  

Lessen die Jeroen zelf heeft getrokken uit zijn sportcarrière en welke ook van toepassing zijn op het 
werken aan de duurzaamheidsdoelen zijn: 
 Het is soms moeilijk om anderen te beïnvloeden, maar je kunt zelf veel doen om je doel te 

bereiken. Soms kun je wel zaadjes planten, maar heeft het tijd nodig om tot uiting te komen. 
 Met samenwerking kom je verder; gebruik je netwerk. 
 Als je met anderen samenwerkt, wees je ervan bewust dat iedereen verschillende ervaringen 

heeft en verschillende belangen. 
 Wees realistisch over je doelen en vier tussendoelen! Na teleurstelling, stel een goed plan op en 

ga verder. 
 Iedereen kan op zijn/haar eigen manier bijdragen; bedenk bij jezelf waar jij goed in bent en hoe 

je mensen kunt meenemen. 

Stadsfilosoof Piet Hagenaars zal het komende jaar meedenken over duurzaamheid - “gewoon Goed 
voor mensen, het milieu en de portemonnee” - en 
andere mensen aan het denken proberen te zetten. 
Volgens Piet Hagenaars heb je geen speciale 
vaardigheden nodig om te filosoferen, iedereen kan 
gewoon even bij iets stilstaan. Op de Dag van de 
Duurzaamheid filosofeerde Piet Hagenaars samen met 
kinderen over het thema van de Kinderboekenweek; 
‘Vriendschap’. Onze omgeving kan ook als een vriend 
voor ons zijn, we groeten immers soms de natuur en we 

(Foto: Wim van Oordt)            voelen ons er thuis. 

Match-making Na de plenaire sprekers, was het mogelijk om in 3 sessies in kleine groepjes ideeën 
uit te wisselen en samenwerking te zoeken over 8 duurzame ontwikkelingsdoelen. De 
initiatiefnemer bij het duurzaamheidsdoel vertelde in het kort wat zij nog nodig hebben om het 
initiatief tot een succes te brengen. De bezoekers leverden goede ideeën en contacten aan en soms 
zelfs hele concrete voorstellen.  



  
De volgende 8 duurzame ontwikkelingsdoelen waren pitchers aanwezig:  

 SDG 2: Einde aan de Honger. Lokaal: Moestuin voor de 
Voedselbank; Trekker: Voedselbank mmv Het Zoete Land. 

 SDG 7: Betaalbare en duurzame energie. Lokaal: 
Energiebank Leiden; Trekker: Wijkambassadeurs.  

 SDG 8: Fatsoenlijke banen en economische groei. Lokaal: 
Leiden Kijkt naar elkaar om (gezamenlijk diner maken en 
eten met eenzame mensen). Trekker: Hof van Sijthoff - 
Gemiva-SGV-groep. 

 SDG 10: Minder ongelijkheid. Lokaal: Schuldhulp-maatje 
en Jobhulpmaatje. Trekker: VoorElkaarLeiden.  

 SDG 11: Veilige en duurzame steden. Lokaal: Kansen voor 
groene daken. Trekker: Omgevingsdienst West Holland.  

 SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. Lokaal: 
hergebruik van textiel in isolatie. Trekker: 
Kringloopcentrum Het Warenhuis. 

 SDG 13: Klimaatactie. Lokaal: Klimaatgesprekken. 
Trekker: Klimaatgesprekken.  

 SDG 15: Leven op het land. Lokaal: Tiny Forests. Trekker: 
Groen Dichterbij071. 

 (Foto’s: Willem van der Kleij) 

Zo werd er bijvoorbeeld vanuit de Voedselbank gezocht naar een stuk land om eigen groenten te 
kunnen verbouwen en werd er vanuit Stadstuinderij Zoeteland aangeboden om hiermee te helpen 
en wezen zij op een stuk grond dichtbij de Voedselbank die hiervoor gebruikt zou kunnen worden. 

Dit zijn het soort uitkomsten waar we naar op zoek waren; het verbinden van duurzame initiatieven 
en door samenwerking dichterbij het gemeenschappelijke doel komen!  

 
Eerste resultaten van de match-making voor lokale SDG-initiatieven. (Foto’s: Willem van der Kleij) 

Meer informatie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, vindt u hier: 
http://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/  
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