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Actie! Dat is waar we toe worden opgeroepen met de global goals. 17 
Mondiale doelen, te beginnen in onze eigen omgeving.  Voor de derde 
keer stond het Ideecafé in het teken van de global goals. Na een aantal 
inspirerende pitches volgde een brainstorm over hoe we de mondiale 
doelen kunnen verwezenlijken.  
 

Pitches Organisator Ckees van Oijen opende met een korte uiteenzetting over de totstandkoming van de 

global goals. Gijs van Es van gemeente Leiden benadrukte dat hij elke keer weer nieuwe dingen leert van het 
netwerk van de Ideewinkel. Hij nodigde de aanwezigen uit om vooral door te gaan met het ontplooien van 
initiatieven. 
Daphne Treurniet hield een pitch waar ze onder de aandacht wil brengen dat zaken niet alleen staan, maar dat 
alles met elkaar verbonden is. Op ontwapenende wijze vertelde ze hoe zij zich hier bewust van werd en hoe ze 
zich nu inzet om dit holistische inzicht ook bij anderen te laten landen. Ze refereerde aan de Doughnut 
economics van Kate Raworth. Opmerkelijk dat zij vond dat de lineaire pijl van doos ‘waardig werk en 
economische groei’ omgebogen zou moeten worden naar een cirkel met de slogan ‘waardig werk in een 
circulaire economie’.   
Wethouder Ashley North sprak zijn waardering uit over de avond. “Mensen die vanuit een bevlogenheid elkaar 
opzoeken en ideeën en praktijkervaring uitwisselen is bijzonder waardevol.” 
 

Volg de doos De 17 doelen stonden in dozen 

opgestapeld, voorzien van hun eigen icoon. Na de 
pitches konden we een doel kiezen waar we ideeën of 
projecten voor wilden initiëren. Om de dozen 
ontstonden groepjes die hun ideeën uitwisselden en 
elkaar daarop bevraagden en aanvulden. Getriggerd 
door de pitch over het inzamelen van mobieltjes om zo 
schaarse (en vervuilende) materialen makkelijker te 
kunnen hergebruiken, renden mijn partner en ik achter 
doos 12 met ‘verantwoorde productie en consumptie’ 
aan, voorzien van de fraaie lemniscaat van circulariteit. 
Deze vormde samen met doos 2 ‘Geen honger’ de 
leidraad voor het gesprek. 

 

Van stadslandbouw tot schaarse metalen Na een uiteenzetting van de initiatiefnemers van het Zoete Land 

ging het gesprek over de vraag hoe zij deze stadslandbouw zouden kunnen opschalen om dan in een nog 
grotere vraag te kunnen voorzien. Het Zoete land kweekt in Moestuin Bontekoe voor de voedselbank zodat 
bijstandsmoeders toch verse groenten hebben voor hun kinderen. Er was wel een kritische vraag of deze groep 
voldoende in staat is om verse groente klaar te maken. “Als ze geen zin hebben om zand van de aardappels te 
wassen, dan gaat het toch niet werken”, vond een van de aanwezigen. De ervaring was dat dit wordt 
ondervangen door recepten bij de pakketten te geven. De ondernemer die Lakenvelders houdt om zo op 
biologische wijze rundvlees te produceren, had met andere opgaven te maken. Voor hem was niet zo zeer 
opschaling noodzakelijk, maar voor hem was de distributie een kwetsbare schakel.  Een ander issue dat ook 
werd geagendeerd was het ontwikkelen van een keten voor de inzameling van schaarse metalen die gebruikt 
worden in mobieltjes. Naast inzameling zou er ook bij het ontwerp al meer rekening kunnen worden gehouden 
hoe het weer eenvoudig kan worden afgebroken. Een (prijs)vraag voor onze technische universiteiten TUD en 
TUE? 
 

Op weg Hoewel mijn partner en ik niet bij de andere tafels zijn geweest - we hadden het veel te druk met het 

boeiende gesprek over voedsel en verantwoorde productie en consumptie! - was te horen dat het daar ook 
geanimeerd aan toe ging. Kortom er werden veel goede ideeën uitgewisseld. En ook al is de transitie naar 
duurzaamheid een kwestie van lange adem, deze avond liet goed zien dat we al een stuk op de goede weg zijn. 
We houden vol!  


