
Online Ideecafé -
Donut Coalitie Leiden 

Met de Stadshap zet Leiden de 
tanden in Duurzame Doelen

7 december 2020, 20-22 uur 

Ckees van Oijen

Donut Coalitie Leiden 



Ideewinkelprojecten: www.ideewinkel.nl

2

Podium voor 
duurzame initiatieven

• Informeren
• Inspireren
• Activeren
• Verbinden

http://www.ideewinkel.nl/


Groene/Online Ideecafé programmering 2020

• 20 jan: Leidse Plastic keten (documentaire Jan Stap)

• 17 feb: Leiden4GlobalGoals – 10+ powerpitches

• 16 mrt: Corona …

• 20 apr: Jaar van het Dak (1) De technische kant

• 18 mei: Leiden4GlobalGoals – Van Ideeën naar actie! 

• 15 jun: Jaar van het Dak (2) Groenblauwe beleving

• 21 sep: Leidse Voedselvisie – Wat eten we dan

• 26 okt: Leidse teGOEDbonnen – Duurzame maatregelen

• 7 dec: Donut Coalitie Leiden – Serveert Stadshap …



Programma 7 december 2020

20:00   Welkom en programma  – Ckees van Oijen  – informeren,  inspireren,  activeren  en  verbinden
– Doel: Netwerken en ideeën (waar)maken

20:10   Video's Donut Economie – Michiel Janssen 
– Hoe maken we de Donut lokaal?

20:35   Donut Coalitie Leiden – Ant Brandenburg 
– Samenwerken in de Donut

20:45   Eerste Stadshappen: Gert Jan Cornel 
– 1: Inclusie/diversiteit – 2: Circulair Warenhuis

21:10   Uitnodiging: Doe mee! – Edith van Middelkoop 
– verwachtingen en ideeën voor de Stadshap 

21:20   Hoe verder? en afsluiting – Ckees van Oijen 
(ca. 21:30; uitloop en napraten tot max 22:00)



Hoe maken we de 
Donut lokaal?

Michiel Janssen 

Donut Coalitie Leiden 



Gedachtegoed Donut vertalen naar Leiden 



1/7 Change the Goal

Gedachtegoed Donut 

3/7 Nurture human nature The true Cost

https://youtu.be/Mkg2XMTWV4g
https://www.youtube.com/watch?v=SOKHWOMVMyo
https://www.youtube.com/watch?v=OaGp5_Sfbss


SOCIAAL FUNDAMENT ECOLOGISCHE GRENZEN
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Werken aan het welzijn van onze inwoners 

➢ Wonen
➢ Gezondheid 
➢ Scholing
➢ Rechten
➢ Sociale gelijkheid
➢ Inclusie
➢ Inkomen 
➢ ………

Werken aan de gezondheid van onze leefomgeving 

➢ Beperken CO2 uitstoot en Luchtvervuiling

➢ Biodiversiteit

➢ Klimaatadaptief 

Respecteren van het welzijn van de mensen

op de planeet 

Veranderen van consumeren en produceren

Reductie van effect van ons voedsel, kleding (vb
‘True Costs’), etc. op de arbeidsomstandigheden, 
gelijkheid, salaris

Respecteren van de gezondheid van de planeet

Beperken van onze footprint m.b.t. voedsel, kleding 

(vb Texperium), elektronica, consumptieartikelen, 

materialen

Reductie van afval, CO2-emissie, gebruik van 

materialen en mineralen, verlies van bos



SOCIAAL FUNDAMENT ECOLOGISCHE GRENZEN
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Werken aan het welzijn van onze inwoners Werken aan de gezondheid van onze leefomgeving 

Respecteren van welzijn van mensen op planeet Respecteren van gezondheid van planeet

Wijk Ambassadeurs Energie

Isoleren  woningen 

=> CO2 reductie

Dakcoaches JaarvhDak
biodiversiteit/ 

klimaatapadaptatie
Zonnepanelen voor 
inwoners met kleine 

portemonnee
(ZonopLeiden)

…….stimuleren gebruik van 
circulair isolatiemateriaal?

Stimuleren van 
levensstijl inwoners 

(bijv. auto delen)



SOCIAAL FUNDAMENT ECOLOGISCHE GRENZEN
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Werken aan het welzijn van onze inwoners Werken aan de gezondheid van onze leefomgeving 

Respecteren van welzijn van mensen op planeet Respecteren van gezondheid van planeet

Kringloop Winkel

Circulair Warenhuis



SOCIAAL FUNDAMENT ECOLOGISCHE GRENZEN
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Werken aan het welzijn van onze inwoners Werken aan de gezondheid van onze leefomgeving 

Respecteren van welzijn van mensen op planeet Respecteren van gezondheid van planeet

1. Waar draagt uw 
organisatie/ project aan bij?

2. Waar kunt u uw bijdrage 
vergroten? 



Samenwerken in de 
Donut

Ant Brandenburg

Donut Coalitie Leiden 



Samenwerkingspartners

Start:

Groepje van 5 
in Leidse Hout

Ckees Groene Ideecafé

Edith Leidse Gesprekken 

Gert-Jan Stadslab

Michiel Wijkambassadeurs

Ant IVN Leidse regio

Samenwerking met:

• Amsterdam Donut Coalitie

• PLNT

• Leiden4GlobalGoals

• Stichting 2030

Concreet idee:

• Stadshap

8 + 8 + vraagsteller
elke 2e maandag vd maand 
in De Binnentuin van PLNT

Donut Coalitie Leiden Kernteam 
donutleiden@gmail.com

Donut Coalitie Leiden
Coalitie van netwerken

Help mee met je netwerk!

We gaan 
agenderen, inspireren, activeren, 
stimuleren, verbinden, adopteren 

& realiseren

mailto:donutleiden@gmail.com


Donut Coalitie Leiden

Groepen verbinden  en projecten 
stimuleren om van Leiden een mooie 

gezonde groene … stad te maken

Om de bubbels 
open te prikken en

te mengen

Voor de 
kruisbestuiving

Wil je hierbij helpen? 
Sluit aan bij de Donut 

Coalitie Leiden 

Meld je bij het kernteam of
mail naar donutleiden@gmail.com

Netwerk van 
netwerken

We gaan 
agenderen, inspireren, activeren, 
stimuleren, verbinden, adopteren 

& realiseren



Stadshap 2021  
thema’s 

ontwikkelen,  
project/concept  

versterken
Gert-Jan Cornel 

Donut Coalitie Leiden 



Stadshap Leiden 2021 (pilotperiode)
Katalysator en ondersteuning met, voor en bij: 

• In Leiden zetten tientallen organisaties en initiatieven zich in om onze stad 
leefbaarder, gezonder en eerlijker te maken;

• Maandelijkse Stadshapbijeenkomsten als broedplaats voor sociale en 
duurzame innovaties in Leiden: 2e maandagavond van de maand van 1745 -
1945: eten verzorgd door De Binnentuin/ Meneer Hap in PLNT; 

• Redactieraad van partners die avonden voorbereiden;

• Netwerken in de stad verbinden, vanuit de gedachte én ervaring dat 
uitwisseling van ideeën leidt tot nieuwe initiatieven en vruchtbare 
samenwerking;

• Podium en startmotor voor (nieuwe en bestaande) initiatieven en is 
daarmee weer een inspiratiebron voor andere initiatieven. Uitleg volgt;

• Zo werken we samen aan de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingendoelen binnen de Donut.



Gedachtegoed Donut vertalen naar Leiden 



Mogelijke onderwerpen:

• Circulair Warenhuis : Kringloop Warenhuis/DZB locatie / EcoTuin/ Productenlijn. Vraag: Hoe verbinden we 
ons verder met stad/regio, leveranciers en klanten? (Edith en Michiel)

• Diversiteit en Inclusie: ingebracht via Stadslab Leiden Wens om werkelijk te verbreden en inclusiever samen 
te werken en denken. Leiden-stad-van-de-vluchtelingen en Leiden Compassiestad . Van oudsher bij 
ontwikkeling van de stad speelt inclusie een rol. Vraag: Hoe versterken we de betrokkenheid vanuit diversiteit 
in verschillende domeinen? Hoe kunnen we de aanwezige kennis en kunde daarbij mobiliseren? Hoe kunnen 
we de participatie van specifieke groepen verder versterken? Partners voorlopig HL Leiden/lector Saniye
Celik, Universiteit Leiden Diversiteit en ‘Black Lives Matter Leiden’ (Frans, Hella, GJ)

• Voor en Door: project Stadslab Leiden. Op zat. 16 jan. Online Brainstorm over nieuwe functies oude V&D 
voor-door-leiden : Vraag: bespreken Scenario’s en toetsing op Brede Duurzaamheid (Frans en Gert-Jan)

• Armoede&Schulden: Initiatief www.moedigedialoog.nl Partners: Rabobank Leiden-Katwijk & Sociaal Werk 
Nederland, ism Armoedeplatform & Stadsbank Leiden, KPCEG , St Urgente Noden Leiden , St. Leergeld, 
Eastground Pivio , Schuldhulpmaatjes en meer. Vraag: Hoe kunnen we de samenwerking tussen alle partijen 
versterken zodat een overzichtelijk HULPveld onstaat? Vele mooie initiatieven in beeld brengen en houden.

• Onderwerpen door jullie ingebracht: stuur ze via de Chat en mail 

• Hoe gaan we het verder doen? We gaan met de partners via een Redactieraad onderwerpen voorbereiden 
en plannen. We zoeken nog het platform om dit transparant met jullie te delen. We gaan subsidienten en 
partners zoeken en vinden! We gaan OP WEG en werken aan onze idealen. 

https://www.circulairwarenhuis.nl/
https://stadslableiden.nl/projecten/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/leiden-stad-van-de-vluchtelingen
https://www.leidencompassiestad.nu/
https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/diversiteit
https://stadslableiden.nl/2020/08/voor-door-leiden/
http://www.moedigedialoog.nl/
http://www.kcpeg.nl/
http://www.sunleiden.nl/
http://www.leergeld.nl/
https://eastground.net/


Uitnodiging om 
mee te doen

Edith van Middelkoop

Donut Coalitie Leiden 



Ieder een eigen geluid

• Leidse gesprekken in de Donut
• Van Huiskamer naar de ruimte van deze webinar

• Diverse organisaties, personen, belangstellenden 
Ieder met eigen interesse, inzet, kennis
Met eigen kleur, geluid en inbreng

• Op weg naar 1 + 1 maakt 5
door nieuwe contacten en verbindingen



Zelf doen

Donut coalitie is een broedplaats

• Breng een behoefte in, die moet groeien en aansluiting zoekt

• Leidse Gesprekken helpt bij ophalen en inventariseren informatie
en bij het formuleren van een goede hulpvraag

• Het Coalitienetwerk helpt bij het vinden van partners en ideeën

• Je kunt zelf verder met de volgende stap

• Het netwerk volgt je vorderingen



Uitnodiging

• Rapport Rekenkamercommissie Leiden: 
verschil inzet en halen van duurzame doelen

• Voel je uitgenodigd om mee te doen en te versterken

• De Stadshap

• De Donut Coalitie Leiden

• Breng in, breng verder, denk mee, geef tips en aandachtspunten en 
haal ideeën op.

Donut Coalitie helpt en 
versnelt met het netwerk



Hoe verder met de 
Donut Coalitie Leiden?

Ckees van Oijen

Donut Coalitie Leiden 



Aandachtspunten voor vervolg

• Maillijst
• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen Stadshap & Coalitie
• Meedenken en -helpen (ideeën, vragen, tips)

• Stadshap goed beleggen en borgen

• Zichtbare plek voor Coalitie van Netwerken

• Versterk je de werkgroep Groene Ideecafé? 

• Vrijwillige bijdrage is welkom! 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: www.ideewinkel.nl

http://www.ideewinkel.nl/

