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1. Craft your Future – het project

Craft your Future is een Erasmus+ KA2 Strategic Partnership
in Vocational Education & Training project waarin drie regio’s
- Friesland (NL), Gabrovo (BG), Catalonië (ES) - samenwerken
om een duurzame toekomst te creëren door vakmanschap,
circulaire economie en digitale hulpmiddelen te combineren.

geworden een circulaire economie te creëren waarin hergebruik van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd
en de vernietiging ervan geminimaliseerd.

“Cultureel erfgoed,
nieuwe technologieën
en duurzaamheid
geven vorm aan onze
identiteit en ons leven.”

Behoud van cultureel erfgoed is essentieel. Het zorgt ervoor
dat Friesland (NL), Gabrovo (BG), Catalonië (ES) populaire
gebieden blijven om te bezoeken en om in te wonen. Craft
your Future regio’s hebben sterke tradities waar traditionele
ambachten een belangrijke rol in spelen. De traditionele
ambachten dreigen echter geleidelijk te verdwijnen.
Daarnaast is duurzaamheid een van de grootste wereldwijde maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Het is van
essentieel belang geworden om een circulaire economie te
creëren waarin hergebruik van producten en grondstoffen
wordt gemaximaliseerd en de vernietiging ervan tot een
minimum wordt beperkt. In Craft your Future onderzoeken
de leerlingen of de nieuwe technieken en trends kunnen
helpen oude ambachten nieuw leven in te blazen, door afval
als grondstof te gebruiken. In de toekomst - met een
volledig circulaire economie - zal de term ‘afval’ een
achterhaald begrip zijn.
Het project Craft your Future brengt onderwijsinstellingen,
studenten, plaatselijke autoriteiten, creatieve centra en
(sociale) ondernemingen samen bij het ontwikkelen van een
strategie die regio’s helpt immaterieel cultureel erfgoed in
te zetten om hun aantrekkingskracht te vergroten, de
plaatselijke economie te stimuleren en een toekomst op te
bouwen op basis van lokale grondstoffen.
De regio’s in Nederland, Bulgarije en Spanje bezitten een
schat aan immaterieel erfgoed. Denk aan tradities, kennis
van oude ambachten en sociale netwerken. Wat alle regio’s
ook gemeen hebben, is afval. Het is van essentieel belang
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In Craft your Future onderzoeken de leerlingen of de nieuwe
technieken en trends kunnen helpen om oude ambachten
nieuw leven in te blazen door afval als grondstof te gebruiken.
In de toekomst - met een volledig circulaire economie - zal
de term ‘afval’ een achterhaald begrip zijn.
De stijging van de jeugdwerkloosheid in de EU onderstreept
de noodzaak om bij jongeren een actieve en positieve
houding te stimuleren ten aanzien van ondernemend gedrag,
netwerkvaardigheden en pro-activiteit. Leren door te doen
en leerlingen leren zélf initiatief te nemen en mogelijkheden
te onderzoeken - in plaats van te wachten tot anderen dat
doen - zal de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten.
Craft your Future speelt in op deze behoefte door de nadruk
te leggen op het initiatief van de student.
Craft your Future:
• biedt leerlingen van beroepsopleidingen de kans om een
sterkere band met hun regio op te bouwen en hier meer
betrokken bij te raken.
• stelt jongeren in staat om van onze wereld een betere
plek te maken.
• slaat een brug tussen generaties door uitwisseling van
vaardigheden en opvattingen.
• leidt leerlingen in het beroepsonderwijs op om de
vernieuwers in regionale bedrijven te worden.
• ontwikkelt de vaardigheden van leraren door middel van
praktijkgevallen op het snijvlak van traditionele ambachten,
trends & nieuwe technieken en de circulaire economie.
• zet samenwerkingsverbanden op met regionale belanghebbenden die deze vaardigheden gebruiken om regionale
maatschappelijke onderwerpen aan te pakken.

“Students in the lead”

5

2. Introductie

DIGITALE TOOLS

Om Craft your Future te laten werken, hebben we betrokken
belanghebbenden nodig. De Toolkit maakt het makkelijker
voor partners en andere betrokken partijen om relevante
regionale partners te werven, te motiveren en te betrekken om
de doelstellingen van Craft your Future te bereiken. Het helpt
de partners ook om nauw samen te werken met de regionale
belanghebbenden en tot overeenstemming te komen over
concrete acties die geschikt zijn voor implementatie in de
betreffende regio.
Het begint bij jezelf en natuurlijk met hulp van mensen in je
omgeving!

“Train before you gain
and learn before you earn!”

Deze Toolkit is een hand-out voor studenten, docenten en
onderwijskundigen ter ondersteuning bij het opzetten van
een stagenetwerk. Ook is het bedoeld om te werken aan
praktijkcases op het gebied van traditionele ambachten,
trends, nieuwe technieken en de circulaire economie, om zo
regionale maatschappelijke problemen aan te pakken.
Wat ambachten, digitale hulpmiddelen en circulaire economie
gemeen hebben is het maken van producten. Om niet nog
meer ‘spul’ te maken dat als afval zal eindigen, denken we
eerst na voordat we opnieuw maken. De verschillende cases
zijn gericht op producten die we nodig hebben of die een
verhaal vertellen, producten die van waarde zijn!
De werkwijze voor de ontwikkeling van dit netwerk is het
opzetten van een regionale alliantie rond een lokale waardeketen, waarbij de verschillende belanghebbenden in elke
schakel van de keten in kaart gebracht worden.
In een wereld die voortdurend in beweging is, reizen we,
creëren we, ontwikkelen we onszelf, leren we nieuwe dingen
en kijken we af en toe achterom. We zien veel mooie, maar ook
verontrustende dingen om ons heen gebeuren. Afval hoopt
zich steeds meer op en veroorzaakt vervuiling, in plaats van
het te gebruiken voor nieuwe producten. We zien het water
stijgen, een veranderend klimaat, maar ook een verandering
van onze binnensteden en ons consumptiegedrag. Dit zijn
maar een paar voorbeelden van actuele tendensen.
In plaats van je moedeloos te voelen als je hierover leest of
hoort, kun je met deze Toolkit bijdragen aan betekenisvolle
veranderingen die van onze wereld een betere plek maken.
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De enige manier om deze maatschappelijke problemen aan te
pakken is door samen te werken met multidisciplinaire teams.
Met deze Toolkit willen wij de nieuwe doeners en denkers in
Europa inspireren. Laten zien hoe je een verandering teweeg
kunnen brengen door zelf het voortouw te nemen. Trots te zijn
op waar je vandaan komt, en hoe je vindingrijke producten of
diensten kunt bedenken door gebruik te maken van ambachtelijke en digitale technologie in een circulaire en duurzame
omgeving.
Hoe je kunt beginnen en hoe je te werk kunt gaan, wordt
uitgelegd in deze Toolkit. Met handige links, voorbeelden voor
workshops en literatuur.
Eerst wordt uitleg gegeven over de circulaire economie, de
lokale waardeketen en over het gebruik van ambachten en
digitale technologie.
Tijdens partnerbijeenkomsten, trainingsweken voor
studenten, lessen, onderzoek en gesprekken met belanghebbenden is het materiaal verzameld (en aangevuld) dat
jij kunt gebruiken.

Craft your Future is about:

AMBACHT
Lokale natuurlijke
grondstoffen
Lokale werkplaats
Ambachtslieden
Waarde
Geen afval
Verhalen
Erfgoed
Vaardigheden
Gereedschap
Materiaal
Trots
Generaties met elkaar
verbinden
Ecosysteem
Kennis
Creativiteit
Talent
Handel
Stilzwijgend
Handmatig
Diversiteit
Gedeelde waarde
Deelname

TOEKOMST

Lokale productie
Op maat gemaakt
Vaardigheden
Materiaal
Aantrekkelijk voor jongeren
Ontwerp
Productie
CAD-CAM
CNC
3D-printer
Prototypes
Fablab
Makerspace
Digitale machine
Digitale fabricage
CAS (Computer
Aided Sketching)
Arduino
Persoonlijk Fabricage
Netwerk
Toegang

TOEKOMST

CIRCULAIRE ECONOMIE
Lokale hernieuwbare
grondstoffen
Lokale waardeketen
Veel belanghebbenden
Herwaarderen
Weigeren en heroverwegen
Verminderen
Herontwerpen
Hergebruiken
Repareren, opknappen,
opnieuw produceren
Terugwinnen
Storytelling
Systeem
Materialen
Holistisch
Verantwoord gebruik
Levenscyclus
Duurzaamheid
Cradle to cradle (wieg
tot wieg)
Industrie
Werkgelegenheid
Economie
Innovatie

STUDENTEN
AAN DE LEIDING
Regionale aanpak
Toewijding
Inzichten
Ambassadeurs
Veranderen
Nieuwsgierig
Open Mind
Nieuwe aanpak
Werkgelegenheid
Ondernemerschap

TOEKOMST

TOEKOMST
Lokale kennis zoeken
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3. Het inzetten van
traditionele ambachten
en nieuwe digitale technieken
in een circulaire economie
a. Noodzaak van circulair denken en doen
Er zijn veel redenen om ons zorgen te maken over onze planeet.
Klimaatverandering en de enorme hoeveelheid afval die de
industrieën produceren, zijn hier een voorbeeld van.
Gelukkig kunnen wij in onze eigen regio zelf ook iets doen, al is
het maar een klein stapje. Veel kleine stappen, maken een grote!

Nu de fossiele grondstoffen schaarser worden groeit de
vraag naar afvalmateriaal en hernieuwbare grondstoffen.
Bovendien is het vervuilende effect van olie en andere
fossiele brandstoffen inmiddels overduidelijk en gaat men
actiever op zoek naar alternatieven1.
Ellen Mc Arthur heeft het model Circulaire Economie
ontwikkeld, een kader om het huidige gebruik-en-wegwerpsysteem te veranderen in een systeem dat hersteld en
aangepast kan worden. (Zie illustratie 1, pag. 10)
Circulair richt zich op duurzame grondstoffen en streeft
ernaar de levensduur van een product als een volledig proces
te beschouwen2. Wat betreft de traditionele ambachten,
kunnen wij veel leren van ambachtslieden; hoe zij hun
grondstoffen verkregen en hergebruikten. De rol van het
cultureel erfgoed, inclusief de verhalen over familiebanden
en tradities die aan de ambachtelijke producten verbonden
waren, gaf mensen een identiteit en maakte hen trots. Dit
resulteerde in het zorgvuldig bewaren van hun producten.
Circulair werken vereist een nieuwe aanpak voor productontwerpers.
Vanaf de ontwerpfase binnen dit model is alles gericht op
het denken over
• Biologische systemen die gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen en
• Technische systemen die bestaand materiaal hergebruiken
voor productie, consumptie en eindgebruik.

Dit staat haaks op de traditionele producten die wel gemaakt
zijn om lang mee te gaan. De circulaire economie richt zich
op duurzame materialen en streeft ernaar de levensduur
van een product als een volledig proces te beschouwen.
Terugkijkend op de ambachten kunnen wij veel leren van
ambachtslieden; hoe zij hun grondstoffen verkregen en
hergebruikten. Niet onbelangrijk hierbij was de rol van het
cultureel erfgoed, inclusief de verhalen over familiebanden
en tradities, gekoppeld aan de ambachtelijke producten, die
de mensen een identiteit gaven en trots maakten.
Aangezien de meeste goedkope producten als tijdelijk worden
beschouwd, wordt er weinig waarde aan gehecht en is men
er minder voorzichtig mee. Als men het koop of als geschenk
krijgt, heeft men kort een voldaan gevoel. Dit is echter niet
te vergelijken met het trotse gevoel wanneer iemand zelf
iets maakt en daar tijd en moeite in heeft gestoken.
Als er meer waarde aan een product gehecht wordt, gaat
men er zorgvuldiger mee om en wordt het minder snel
weggegooid.
1

Sumter, D.; Bakker, C. & Balkenende, R., 2018; Andrew, R. M., 2018

2

Mugge, R.A. 2017

Beide zijn nodig om te zorgen voor een afvalvrije toekomst.
Ontwerpers worden uitgedaagd om dit afvalvrije systeem te
gebruiken bij het ontwikkelen van zowel tastbare producten
als diensten, om zo een duurzame cyclus te creëren.
Wij leven in een wereld waarin producten ontworpen zijn om
zo vaak mogelijk vervangen te worden, en niet om zo lang
mogelijk mee te gaan. Om dit proces te versnellen is de
marketing erop gericht om ons vaker nieuwe producten te
laten kopen in plaats van ze te gebruiken tot het einde van
hun levensduur.

8

Circulair Bedrijfsmodel
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Circulaire economie uitgelegd
Een circulaire economie is gebaseerd op het verminderen van
afval en vervuiling, het in gebruik houden van producten en
materialen en het in stand houden van natuurlijke systemen.
In een circulaire economie verdelen wij de kringloop van
materialen in twee afzonderlijke cycli: de bio-cyclus en de
techno-cyclus. Deze twee cycli laten verschillende manieren
zien waarop we materiaal op lange termijn, en op een
kwalitatief hoogstaande manier kunnen hergebruiken.
Een algemene vuistregel is: hoe minder processtappen een
materiaal moet doorlopen om hergebruikt te kunnen worden,
hoe beter het is.

Organische en technische materialen
Organische materialen volgen een ander recyclingproces
dan technische materialen. Vanwege dit verschil is het
belangrijk dat wij, na gebruik, de organische en technische
materialen goed van elkaar kunnen scheiden (Zie illustratie 1).
Technische materialen zoals fossiele brandstoffen, kunststoffen en metalen zijn beperkt beschikbaar en zijn niet
makkelijk opnieuw te maken. In de techno-cyclus is het
belangrijk dat wij de voorraden van dit materiaal goed
beheren. In een circulaire economie gebruiken we materiaal
optimaal in plaats van het te verbruiken en weg te gooien.
Na gebruik winnen wij de materialen met hun oorspronkelijke
waarde terug uit de afvalstromen.

Organische materialen zoals hout, voedsel en water kunnen
door middel van biologische processen weer in het ecosysteem worden opgenomen en zo opnieuw worden gebruikt.
Hernieuwbare grondstoffen. In de bio-cyclus is het belangrijk
om het ecosysteem zo goed mogelijk zijn werk te laten doen.
Wij kunnen consumeren wat de bio-cyclus produceert,
zolang de cyclus niet verontreinigd wordt met giftige stoffen
en we de ecosystemen niet overbelasten door bijvoorbeeld
overbemesting of overbevissing. Wanneer het verbruik in
evenwicht is met het vermogen van de bio-cyclus om grondstoffen op te nemen en opnieuw te maken, kunnen wij
organische grondstoffen eindeloos hergebruiken3.
Bij de keuze van het te gebruiken biologische materiaal,
kijkt Craft your Future naar de regionale ambachten.
Welke grondstoffen worden al generaties lang toegepast en
maken al eeuwenlang deel uit van het lokale ecosysteem?
Veel ambachten maken gebruik van lokaal hout, wilgentenen,
klei, vlas, hennep, enz. die gebruikt worden voor bouwconstructies, gereedschap, kleding en het huishouden. Veel van
deze hernieuwbare grondstoffen zijn ook goed te gebruiken
in de 21e eeuw.
3

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_EllenMacArthur-Foundation_9-Dec-2015.pdf

Increasingly powered by
renewable energy

Mining/materials manufacturing

Farming/collection

1

Biochemical
feedstock
Restoration

Technical cycles

Parts manufacturer

Product manufacturer

Recycle

Biosphere
Service provider

De 9 R’en richten zich op het
technische aspect van het circulaire
model met producten als telefoons,
gebouwen en schepen.

1. Refuse (Weigeren ook Rethink en Redesign)
2. Reduce (Verminderen)
3. Reuse (Hergebruiken)
4. Repair (Repareren)
5. Refurbish (Opknappen)
6. Remanufacture (Herfabricage)
7. Repurpose (Opnieuw gebruiken
met een ander doel)
8. Recycle
9. Recover (Herstellen)

CIRCULAR ECONOMY - an industrial system that is restorative by design

Biological cycles

De 9 R’en hergebruiken
technisch materiaal.

Wat in de bovenstaande lijst misschien
opvalt, is dat recycling een van de laatste
stappen is. Dat komt omdat er vaak veel
energie voor nodig is en het gepaard gaat
met kwaliteitsverlies. Er zijn allerlei
mogelijke toepassingen, en kansen voor de
economie - waaronder werkgelegenheid
- voordat we overgaan tot recycling.

Refurbish/
remanufacture
Reuse/redistribute

Biogas

Cascades

Anaerobic
digestion/
composting
Extraction of
biochemical
feedstock 2

Maintenance
Consumer

User

Collection

Collection

Energy recovery

Leakage to be minimised
Landfill
1. Hunting and fishing
2. Can take both post-harvest and post-consumer waste as an input
Source: Ellen MacArthur Foundation Adapted from the Cradle to Cradle Design Protocol by Braungart & McDonough

“Bekijk welke R de beste
oplossing is voor elk
soort afval in jouw regio!”

Illustratie 1 - Butterfly model Circulaire Economie door Ellen MacArthur Foundation
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b. Wat kunnen we leren van traditionele ambachten?
Traditionele ambachtslieden beschikken over veel kennis
van hernieuwbare lokale grondstoffen. Kennis over hoe
het materiaal gebruikt kan worden en hoe de gebroken of
mislukte stukken kunnen worden hergebruikt.
Ook de vaardigheden die komen kijken bij het maken van
een product en het gereedschap dat hiervoor nodig is
worden zorgvuldig uitgedacht en door de jaren heen,
soms zelfs generaties lang herzien. Deze vaardigheden
zijn waardevol voor de hedendaagse maakindustrie.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft de sector het potentieel
om te groeien en daar zijn verschillende redenen voor.
Niet alleen zuiver (technologisch) economische overwegingen,
maar ook sociologische en/of culturele factoren spelen
daarbij een belangrijke rol.

4

Forschunginsitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu
Köln (FBH) (2011), Indentification of Future Skills Needs in Mrico and
Craft(-type) Enerprises up to 2020.

5

Dit concept is geïntroduceerd door de Hongaarse filosoof Micheal Polayani
en het is een vorm van individuele kennis dat zich ‘in het hoofd’ bevindt en
lastig is over te brengen. Deze vorm van kennis bevat vaak (cultuur

Hieronder volgt een uitgebreide lijst van factoren die een rol
spelen bij de herwaardering van ambachten:

erelateerde) waarden, ervaringen en houdingen, die vaak d.m.v. interactie
worden overgebracht. Taleb, N (2012), Antifragiel. Hoe je iets bereikt met
behulp van chaos spreekt in dit geval van heuristieken, het soort kennis

• Volgens de Europese Commissie (DG Ondernemingen en

Industrie): “vormen microbedrijven en (ambachtelijke)
ondernemingen niet alleen de grote meerderheid van het
MKB in Europa, maar zijn zij ook de belangrijkste bron van
nieuwe werkgelegenheid in de Europese Unie, omdat zij
actief zijn in vele traditionele beroepen die van essentieel
belang zijn voor de welvaart en het welzijn van zowel
stedelijke als plattelandsgebieden”.4
Vooral nu, gezien hoe Covid-19 heeft geleid tot een wereldwijde verstoring van vraag en aanbod, en hoe lokale productie van essentiële goederen meer zekerheid kan bieden.

• Ambachten bevatten een heel belangrijke kenniscomponent

met in veel gevallen een zeer lange geschiedenis/traditie.
Deze zogenaamde ‘verborgen kennis’5 wordt onvoldoende
benut als potentiële groeifactor. Het tegendeel is juist
vaak het geval. Volgens Richard Sennett6 ondermijnt de
huidige concurrentie van ‘allen tegen allen’, die in onze
geglobaliseerde wereld heerst, drastisch de waarde van
arbeid. Volgens hem worden samenlevingen uiteindelijk
kapot gemaakt door de nadruk op alleen het product te
leggen. In een vervolg op het bovenstaande boek benadrukt
Sennett in ‘The Craftsman’7 dat meer aandacht voor het
vakmanschap niet alleen uitgedrukt wordt in een concreet
product, maar ook door de kenmerken die met ambacht te
maken hebben. Hieronder vallen precisie, samenwerken
en het opnemen van kennis. Dit biedt mensen de kans om
waardevolle burgers te worden.

• Ambachtelijke bedrijven zijn meestal kleinschalig, zorgen

voor werkgelegenheid in de regio en zijn vaak gevestigd in
de buurt van burgers/consumenten en spelen dus een
belangrijke rol in hun directe omgeving. Zij maken als het
ware deel uit van de ‘lijm’ van de lokale gemeenschap en
kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van
de persoonlijke banden binnen gemeenschappen en het
verbinden van generaties.

12

dat van leraren tp studenten wordt overgedragen. Deze verschuiving van
praktische kennis naar de predominante autoriteit van expliciete kennis
begon in de 19e eeuw.
6

Sennett, R. (2006), The Culture of the New Capitalism.

7

Sennett, R. (2008), The Craftsman.

c. Waarom digitale tools gebruiken?
Onze kennis op het gebied van handvaardigheid is verschoven
naar computervaardigheden. We hebben veel fijne motorische
vaardigheden van het werken met onze handen verloren en we
zijn nu meer bekend met digitale tools.
Echter is het praktisch inzicht dat kenmerkend is voor
traditionele ambachten nog steeds nodig. Het maken van een
technische tekening en nauwkeurig kunnen meten vergen
hetzelfde denkwerk. Digitale tools maken het makkelijker om
een kleinschalige productie op te zetten.

De waarden van zowel ambachten als digitale tools:

8
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• De toenemende vraag naar zogenaamde ‘gepersonaliseerde
goederen’. Hierbij is een verschuiving zichtbaar van de
vraag naar puur zakelijke productie en massaproductie,
naar producten en diensten die meer gericht zijn op het
creëren van ervaringen.8

B. J. & Gilmore, J. H. (1999), The Experience Economy.
Anderson, C. (2012), Makers the New Industrial Revolution. Gershenfeld, N.
(2005), The coming revolution on your desktop –from personal computers
to personal fabrication.

• De diversiteit van het vakmanschap (ambachtelijk en

digitaal), het vinden van nieuwe toepassingen voor oude
technieken, het combineren van verschillende materialen
en disciplines zijn van groot belang vanuit cultureel oogpunt.

• Zoals hierboven is aangegeven, kan de toegevoegde waarde
worden vergroot door de creatieve sector (in dit geval
‘ontwerp’) te combineren met traditionele ambachten.

• De nog steeds voortdurende ‘makersbeweging’. 9

In april 2012 door het weekblad The Economist uitgeroepen tot de technologie “die de wereld gaat veranderen”.
En dat is nog steeds zo, want tijdens Covid-19 werden
ontwerpers wereldwijd gemobiliseerd om mondmaskers
te naaien, beschermende kleding te maken en medische
apparatuur te fabriceren. Netwerken van kleinschalige
doe-het-zelf-fabrikanten schoten in het hele land als
paddenstoelen uit de grond.
Door de nieuwe (digitale) productiemogelijkheden, met de
bijbehorende vaardigheden, en de wens om de toegevoegde
waarde van producten en diensten te verhogen, ontstaan
er nieuwe perspectieven voor de economische ontwikkeling.
Hierdoor ontstaan er ook nieuwe kansen voor ambachten
en kleine en middelgrote bedrijven.
Prototyping, customizing en tinkering komen in beeld en
vereisen geen grote investeringen. Methoden die niet
alleen verregaande gevolgen zullen hebben voor de manier
waarop het economische productieproces vorm zal krijgen,
maar ook de manier waarop sociale en culturele interactie
zal plaatsvinden. Omdat de producten van hoge kwaliteit
zijn, spreekt het mensen aan en verbindt het mens en
product met elkaar. Ook komen duurzame netwerken tot
stand. (Richard Sennett: het ontwikkelen van ambachtelijke vaardigheden versterkt de sociale competenties en
de sociale vaardigheden; goed vakmanschap is weer een
antwoord op de aantasting van karakter en maatschappij).
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4. De lokale waardeketen
a. Over het model
Om een verandering tot stand te kunnen brengen, zijn
veel mensen en veel stappen nodig. Waar te beginnen?
Denk globaal en handel lokaal!
duurzame
efficiëntie en
verbinding
regio

duurzame
efficiëntie en
verbinding
regio

verbinding regio
bewustwording
aantrekkelijkheid
circulair ontwerp

closed loop

service
cradle2cradle,
nieuwe
grondstof

bio afbreekbaar

concept
& ontwerp

nieuwe
producten
& diensten,
nieuw
eigenaarschap,
launching
customer,
aangepast
verbinding
beleid voor circulaire
beleid
economie,
en circulair
veranderend
koopgedrag
ondernemen

herbruikbare en
hernieuwbare
grondstof

biodiversiteit,
geen afval

materiaal
hulpbron

producteinde
product
of
dienst

markt
& beleid

Dit model, de lokale waardeketen, helpt je bij het opzetten
van een project waar studenten en het werkveld aan kunnen
werken. Het kan je helpen om de maatschappelijke uitdaging
te definiëren die het voornaamste uitgangspunt van het
project zal zijn, en om de verschillende organisaties die erbij
betrokken moeten worden in kaart te brengen.
Het model is bedacht om een overzicht te maken van de
stappen die nodig zijn om een lokale duurzame maakindustrie
tot stand te brengen en om alle belangrijke deelnemers te
bepalen.
Het laat in één oogopslag zien welke schakels wij rond een
product of dienst moeten verbinden en ook welke doelen je
voor de samenleving en het milieu zult bereiken.

productie
& logistiek
onderzoek
& educatie

levenlang onderwijs
onderzoek
ambacht
inclusie

trots en
werkgelegenheid

halffabricaat,
techniek,
opslag,
vervoer

lagere CO2
uitstoot

biodiversiteit,
geen afval

lagere CO2
uitstoot

De lokale waardeketen is door Eileen Blackmore (House of
Design) geïntroduceerd. Het is een methodologie om met
circulair ontwerpen, -maken en -fabriceren een krimpgebied
te benaderen als een kansrijk gebied waar voldoende ruimte
is om te creëren en uit te vinden!
Het resultaat van het werken met de lokale waardeketen is
vooral een zorgvuldig ontworpen product.
Dit product vertelt een verhaal dat het maatschappelijke
vraagstuk tastbaar, zichtbaar en toegankelijk maakt.
Het product zal een voorbeeld zijn dat laat zien dat verandering binnen handbereik ligt.

trots en
werkgelegenheid

verbinding
beleid
en circulair
ondernemen

closed loop

Het model van de lokale waardeketen bestaat uit een
binnenring en een buitenring met daartussen toelichting. In
de buitenste ring staan de waarden die we willen beïnvloeden of de doelen die we willen bereiken: verbondenheid met
de streek, geen afval, biodiversiteit, minder CO2-uitstoot,
trots en zelfrespect, werkgelegenheid, verbinding tussen
beleid en circulair ondernemerschap, nieuwe bedrijfsmodellen en een gesloten kringloop.
De binnenste ring bevat fasen voor duurzame product
ontwikkeling.
Deze zijn: Concept & Ontwerp, Materiaal Hulpbron, Productie & Logistiek, Onderzoek & Onderwijs, Markt & Beleid en
Einde Product.
De lokale waardeketen wordt gebruikt om een of meer van
de in de buitenste ring genoemde doelen te bereiken, via
een circulair verwerkende industrie. Dit gebeurt door
belanghebbenden uit de binnenste cirkels (de schakels)
rond een product of dienst te verbinden.
De lokale waardeketen wordt gebruikt om de partijen en de
doelen in een werkend systeem te plaatsen dat onmiddellijk
inzicht geeft in welke schakels en bijbehorende belanghebbenden nodig zijn om duurzame en sociale doelen te
bereiken met de maakindustrie als middel. Werk je voor een
kleine of middelgrote onderneming; ben je student, onderzoeker of leraar; vertegenwoordiger bij een overheids
instelling; ontwerper, creatief ondernemer of een burger:
dit model laat zien dat iedereen waarde toevoegt en ontvangt.
In een lokale waardeketen is het belangrijk dat processen
en belanghebbenden in de verschillende schakels zoveel
mogelijk binnen een straal van 100 kilometer van elkaar
liggen, zo heeft de impact direct betrekking op de regio.
Deze verbindingen vormen de stappen die nodig zijn om tot
circulaire productinnovatie en sociale inclusie te komen,
want samen iets maken verbindt!

concept
& ontwerp

producteinde

materiaal
hulpbron

productie
& logistiek

markt
& beleid

onderzoek
& educatie

Illustration 2 - Het Lokale Waardeketen model, door Eileen Blackmore, House of Design 2018
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b. De schakels in de lokale waardeketen
De schakels in de lokale waardeketen worden hieronder kort
beschreven.
Concept & Ontwerp
In het ontwerp komen verschillende elementen samen:
esthetiek, functie en technologie.
Het concept en esthetiek zijn nodig om het product aantrekkelijk te maken, zodat het aanzet tot bewustzijnsverandering. Het kan ook toegepast worden om eigenschappen
uit de desbetreffende regio te visualiseren door elementen
die het landschap of de tradities kenmerken, in het ontwerp
te gebruiken. Functie bepaalt in sterke mate het ontwerp van
het product, niet alleen hoe het gebruikt wordt, maar ook
hoe het ruimte inneemt als het eenmaal opgeborgen of
opgestapeld is. Om die reden maakt efficiëntie ook deel uit
van de functie. Materiaalkeuze en het gereedschap dat nodig
is om het te vervaardigen heeft met technologie te maken.

Elke streek heeft zijn eigen bodemsamenstelling. Klei, zand,
veen of een mengeling van allerlei soorten. De bodem bevat
verschillende soorten flora, al aanwezig in de natuur of door
boeren geplant. Deze bepalen de mogelijke grondstoffen die
als materiaal in de biologische stroom gebruikt kunnen worden.
Interessante gewassen om als circulair materiaal te
gebruiken zijn: vlas, hennep, brandnetel, miscanthus. Maar
ook reststromen uit de landbouw (aardappel- en maïszetmeel,
stro van graan) zijn mogelijke grondstoffen.

Welke ontwerper?
Er zijn veel soorten ontwerpers: grafisch, verpakkings-,
industrieel, interieur-, meubel-, mode-, sieraden-, theater-,
tuin- en landschapsontwerpers. Wanneer we in dit document
over ontwerpers spreken, verwijzen we naar deze opsomming.

Het gebruik van afvalmaterialen hangt af van de schaal
waarop je het wilt gebruiken. Je kunt het verzamelen van
afval leuk maken door een netwerk op te zetten van
studenten, burgers van alle leeftijden en kunstenaars die
een bepaald type afval verzamelen dat gebruikt kan worden
voor een gemeenschappelijk product. Er zijn buurten die
plastic afval inzamelen en smelten het om tot banken of
plantenbakken om de stad groener te maken.
Afvalmateriaal op grotere schaal gebruiken kan eventueel in
samenwerking met afvalverwerkingsbedrijven.

De ontwerpers verdelen we in creatief & experimenteel en
toegepast & productie.
Sommige ontwerpers benaderen ‘ontwerp’ vanuit een
artistiek oogpunt en maken unieke stukken of kleine series
van producten. Andere ontwerpers werken meer toegepast
en produceren in grote series, produceren zelf of besteden
het uit aan externe bedrijven.

Om met de materialen uit de biologische stroom te werken,
kunnen lokale boeren of medewerkers van natuurreservaten
je vertellen wat er in jouw omgeving groeit en bloeit en
kunnen materiaal leveren om mee te experimenteren.
Soms is het ruwe materiaal uit beide stromen niet direct
bruikbaar. Het heeft een paar bewerkingen nodig voordat
het in het ontwerp gebruikt kan worden.

De vraag naar een nieuw product ontstaat vaak in de schakel
Concept & Ontwerp. Het is daarom belangrijk dat ontwerpers
de weg naar circulaire materialen (tech en bio) en digitale
en traditionele hulpmiddelen goed kennen, zo kunnen ze als
ambassadeurs optreden.

Voor Craft your Future, maken de leerlingen
een kaart van hun regio (in een straal van
maximaal 100 km) om te laten zien waar de
mogelijkheden liggen voor grondstoffen
uit de technische en biologische stroom.

Craft your Students maken een storyboard met
alles wat de regio te bieden heeft. Denk aan het
landschap, de cultuur, historische en moderne
gebouwen, de ambachten, de verhalen, beroemde
en beruchte personages, flora en fauna, enz.
Materiaal
Tijdens de ontwerpfase komt ook de keuze van de materialen
al snel om de hoek kijken. In deze schakel wil de keten de
doelstellingen ‘biodiversiteit’ en ‘geen afval’ bereiken.
Dit model vereist het toepassen van de twee circulaire
stromen. Zowel de biologische als de technische stroom zijn
nodig om een product te ontwikkelen. Dit stimuleert de lokale
biodiversiteit in de biologische materiaalketen (naast voedsel
en veevoer ook het verbouwen van gewassen voor bijvoorbeeld wisselteelt en strokenteelt). In de technische materiaalketen wordt gestreefd naar minder - of geen - afval door de
materialen te hergebruiken. Als voor het materiaal een nieuwe
toepassing wordt gevonden, kan dat leiden tot een nieuwe
kringloopketen en een nieuw verdienmodel.
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Productie & Logistiek
Om afval en biologische grondstof geschikt te maken voor
toepassing in het product zijn mensen en machines nodig
die het materiaal verfijnen tot splinters, pluis, granulaten of
poeder.
Stappen in de technische stroom
De eerste stap is voor al het afval dezelfde: sorteren. Eerst
wordt gesorteerd op hergebruik, zodat het via de tweedehandswinkels weer verkocht kan worden. Dan wordt
gekeken of het kan worden gerepareerd, zodat het weer
verkoopbaar is. De stappen daarna verschillen per grondstof.
Er zijn veel mogelijkheden om de logistiek van inzameling
en sortering binnen een gemeente efficiënter te maken.
Bovendien is het belangrijk om de verschillende afvalstromen
in de streek goed in kaart te brengen en te bepalen welke
organisaties daarbij betrokken zijn. >>>

17

De uiteindelijke vervaardiging van de ontworpen producten
wordt gedeeltelijk door de ontwerpers zelf in hun atelier
gedaan. Een ander deel wordt uitgevoerd door productiebedrijven of (sociale) werkplaatsen. Dat laatste is belangrijk
om op grotere schaal te produceren, het hart van de
samenleving te bereiken en een circulaire impact te hebben.
Stappen in de biologische stroom
Welke stappen genomen moeten worden, kan per grondstof
enorm verschillen. Eerst moet de hernieuwbaarheid van het
gewas beoordeeld worden. Hoe lang duurt het voordat het
weer volgroeid is? Bij het kiezen van de grondstof kijk je ook
goed naar wat door de ambachtslieden in je streek gemaakt
is, en welk materiaal en gereedschap ze gebruikten om het
prototype en het eindproduct te maken.

In Craft your Future is dit een belangrijke
schakel in de lokale waardeketen. Hier komen
materiaal en productie samen! Leerlingen moeten
bepalen welke stappen en gereedschappen nodig
waren/zijn om van de grondstof halffabricaten
(een tussenvorm van een fysiek product) te
maken en welke gereedschappen nodig zijn om
het product af te werken. De leerlingen maken
een lijst van ambachtelijke en digitale
hulpmiddelen die toegepast kunnen worden.
Onderzoek & Onderwijs
Zowel oude als nieuwe kennis zijn belangrijk. De kennis
waarover ambachtslieden beschikken, en nieuwe kennis op
het gebied van duurzame processen, digitale productie en
nieuw ontwikkelde hernieuwbare materialen zijn nodig om
te innoveren.
Ambachtslieden, boeren, ingenieurs, leraren en onderzoekers zijn belangrijke betrokkenen in deze schakel in de
keten. Ze weten bijvoorbeeld hoe je de lignine uit het vlas
haalt om er linnen van te maken, ze kennen de bodem goed
en weten wat waar en wanneer kan groeien. Ook weten ze
hoe je kunststoffen kunt recyclen om er 3D-prints van te
maken, ze weten hoe je biologisch afbreekbare bioplastic
kunt maken. Kortom, zij beschikken over veel kennis.
Het is aan de leerlingen om de juiste vragen te stellen!
Waarom hebben we onderwijs nodig?
Het praktijkonderwijs is de laatste jaren niet overal in Europa
even populair geweest. Dit komt door het slechte imago van
banen waarin je met je handen werkt, techniek en de opkomst
van het gebruik van computers. Veel ouders stimuleren hun
kinderen voor een studie te kiezen die opleidt tot een baan
waarin ze met hun hoofd kunnen werken in plaats van met
hun handen, zodat ze later meer gaan verdienen.
Dit heeft geleid tot een afname van geschoolde vakmensen
en het moeten aannemen van mensen uit het buitenland.
In elk partnerland van Craft your Future is deze situatie
anders (Bulgarije, Spanje, Nederland).
Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar
handarbeiders veroorzaakt door de overgang naar een
circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie en
meer lokale productie, is het nodig meer praktijkonderwijs
aan te bieden en jongeren te inspireren om met hun hoofd
én hun handen te werken.
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Het is belangrijk voor toekomstige werknemers in te zien dat
werken met je handen niet alleen betekent in je levensonderhoud te voorzien, maar ook om trots te zijn op dat wat je maakt.
Er zijn slimme handen nodig om deze nieuwe producten te
kunnen ontwerpen en te maken. Het onderwijs speelt hierbij
een belangrijke rol door nieuwe ontwerpers en denkers van
alle niveaus op te leiden, met kennis van nieuwe vaardigheden en materialen.
Naast het reguliere onderwijs zijn er volwassenen die met
hun handen (willen) leren werken.

Voor Craft your Future, stellen de leerlingen
vragen op die onderzocht moeten worden
nadat ze hebben gekozen welk materiaal ze
willen gebruiken. Welke kennis is nodig om het
gekozen materiaal te recyclen? Of welk
onderzoek is nodig om een biologisch
composteerbare composiet te maken van vezels
die uit het vlas gehaald worden, of...?
Naast deze opdracht kunnen de leerlingen een
campagne bedenken over hoe ze jongeren kunnen
overhalen om voor een beroepsopleiding te kiezen
en ambassadeurs van verandering te worden.
Markt & Beleid
Het lokale waardeketenmodel werkt alleen als er ook vraag
is naar de producten. Als producten om wat voor reden dan
ook niet verkocht worden, is dat ook verspilling.
Het is goed om lokale overheidsorganisaties bij je regionale
alliantie te betrekken om als ‘launching customers’ op te
treden en een productvraag te formuleren, zodat er goede
voorbeelden ontstaan.

Craft your Students kunnen mensen die
betrokken zijn bij de overheid interviewen.
De overheid kan aanbestedingen zo formuleren
dat lokale en eventueel kleinere partijen,
waaronder ambachtslieden en zelfstandige
digitale makers, mee kunnen dingen.
Craft your Students maken een circulair
bedrijfsmodel waarin ambachten en nieuwe
technologieën zijn opgenomen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan leaseconstructies of
modellen op basis van gedeeld eigendom.
Einde Product
Wat gebeurt er met de producten als ze stuk zijn of als de
consument iets anders wil? In de eerste fase van het ontwerp
moet rekening gehouden worden met wat er met het product
gedaan kan worden in de eindgebruiksfase. Het moet uit
elkaar gehaald kunnen worden en het gesorteerde materiaal
moet kunnen dienen als grondstof voor een nieuw product, of
biologisch afbreekbaar zijn.
Blijft de ontwerper of producent eigenaar van het materiaal
en biedt hij de klant een bepaalde service en andere, nieuwe
producten aan? Of blijft het in zijn laatste staat en wordt het
product het nieuwe culturele erfgoed van de 21e eeuw?

Craft your Students maken een storyboard
waarin zij laten zien hoe het product
gemaakt, geproduceerd en gebruikt wordt
en hoe het zal ‘eindigen’.
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5. Hoe kun je de lokale waardeketen inzetten?

Wat is het probleem of de uitdaging?
Beschrijf eerst het ontwerp waar jij je op gaat richten.
VOORBEELDclosed loop

a. Om te beginnen
Als je iets wilt veranderen, heb je een team nodig!
Deze Toolkit helpt leerlingen een duidelijk verhaal neer te
zetten en de belanghebbenden bijeen te brengen die ze
nodig hebben bij hun volgende stappen.
Om ze op weg te helpen, gebruiken we een voorbeeld waar
we van 2017 tot 2021 aan gewerkt hebben. Ja, soms kost
het wat tijd om alles op een rijtje te zetten...
Op de volgende bladzijden vind je het werkblad waarmee
de leerlingen aan de slag kunnen.
“Talent wint wedstrijden,
maar teamwork en intelligentie
winnen kampioenschappen.”
– Michael Jordan.

Wat wil je doen/maken en waarom?

Wat gebeurd er daarna?
Wat als het kapot is,
of niet meer te gebruiken is?

concept
& ontwerp

Van welk materiaal?
Waar komt het vandaan,
of waar is het van gemaakt?

materiaal
hulpbron

producteinde
product
of
dienst
markt
& beleid

Wie heeft dit product nodig?
Wat is het bedrijfsmodel?
Hoe kan de overheid helpen?

productie
& logistiek
onderzoek
& educatie
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cradle2cradle,
In het noorden van Nederland,
nieuwe in de provincie Friesland, is
grondstof
er sprake van een gebrek aan biodiversiteit en een uitgebio afbreekbaar
putte bodem, veroorzaakt
door de intensieve veeteelt voor
productde zuivelindustrie. Welk wisselgewas
zou voor de boeren
interessant kunnen zijn, zowel vooreinde
hun grond als voor het
inkomen? We dachten aan vlas. Vroeger, voordat katoen
de textielmarkt overheerste, groeide er veel vlas in Friesland.
Vlas is een interessant gewas omdat het een bijdrage kan
leveren aan de oplossing van een ander wereldwijd probleem:
de vervuilende fast fashion business.

STAPPEN

closed loop

service

cradle2cradle,
nieuwe
(multidisciplinair)
studententeam
grondstof

Hoe wordt het gemaakt?
Waar wordt het geproduceerd?
Welke stappen zijn er nodig?

b. Zet de lokale waardeketen op
herbruikbare en
hernieuwbare
grondstof

verbinding regio
bewustwording
aantrekkelijkheid
circulair ontwerp

concept
& ontwerp
Materiaal

biodiversiteit,
geen afval

materiaal
hulpbron

Graag
beschrijven wat er gaat gebeuren tijdens de stap
duurzame
efficiëntie en Welk doel wil je bereiken? Waar komt het
‘materiaal’.
verbinding
materiaal
regio op dit moment vandaan? Wat is de beschikbaarheid
op dit moment? Moet het opgeschaald worden? Zo ja,biodiversiteit,
hoe
geen afval
herbruikbare en
verbinding
regio
zal
dat
gebeuren?
Wie
heb
je
nodig
in
de
stap
‘materiaal’?
hernieuwbare
bewustwording
grondstof
aantrekkelijkheid
Welk
materiaal gaat het vervangen?
circulair ontwerp

(1) Stel een
samen.
materiaal
bio afbreekbaar problemen in jouw
VOORBEELD
(2) Wat zijn de maatschappelijke
nieuwe
onderzoek
hulpbron
productomgeving? Gebruik
hier ook demarkt
kaartspel-items.
Met vlas kunnen we meer biodiversiteit en afvalvrije
producten
productie
&
educatie
concept
diensten,
&
einde
Begin met het verzamelen
van&krantenkoppen
uit kranten
producten creëren. Linnen&wordt
nu geïmporteerd uit China
beleid
nieuw
logistiek
& ontwerp
uit jouw regio.eigenaarschap,
Bij voorkeur de papieren versie, lukt dat
of
de
Baltische
staten.
In
Friesland
verbouwen
een paar
halffabricaat,
launching
techniek,
customer,
boeren vlas voor de lol en een beetje voor meer
biodiversiteit.
niet dan is digitaal ook
goed. Groepeer de krantenkoppen
opslag,
aangepast
onderwijs
verbinding
Om
op te schalen zijn kennis en machines
vervoernodig om de
circulaire
voor
waarvan je
denkt dat beleid
ze bij
elkaar
horen. Welke van deze levenlang
onderzoek
beleid
economie,
CO2
ambacht
gewassen te helpen oogsten en halffabrikaten telagere
maken.
onderwerpen
spreektveranderend
je het meest aan, is het meest
en circulair
inclusie
uitstoot
koopgedrag
ondernemen
Om
deze
stap
te
ontwikkelen,
moeten
we
samenwerken
met
relevant? Welk probleem is het meest haalbaar om op te
boeren, arbeiders, producenten. Het zal plastic textiel
lossen en kan een product ontwerpen hieraan bijdragen?
vervangen
voor industrie en mode doeleinden.
trots
en
Maak een korte beschrijving van het probleem; hoe het
werkontstaan is, wat het effect is op je regio en waarom je
gelegenheid
denkt dat jouw team er verandering in kan brengen. Als het
nieuwe
onderzoek
bij je uitdaging past,
onderzoek dan
ook in welke andere
producten
markt
productie
&
educatie
diensten,
&
regio’s, nationaal en
internationaal,
dit probleem voorkomt.
& beleid
nieuw
&
logistiek
eigenaarschap,
(3) Maak bij deze volgende
stap een lijst van organisaties,
halffabricaat,
launching
techniek,
customer,
mensen en bedrijven die
deel uitmaken van dit vraagstuk
opslag,
aangepast
levenlang onderwijs
vervoer
en - als je alverbinding
een idee hebt
van
die kunnen
circulaire
voororganisaties
beleid
onderzoek
beleid
economie,
lagere CO2
ambacht
helpen - zetendie
dan ookveranderend
op de lijst. We noemen dit de
circulair
inclusie
uitstoot
koopgedrag
ondernemen
‘lange lijst’. Dit is het begin van je regionale alliantie!

Hoe kan een lokale waardeketen helpen?
Denk je dat het maken van een product of het ontwikkelen
van een nieuw proces kan helpen? Aan welk product of
proces denk je?
In ons voorbeeld concentreerden we ons op het gebruik van
linnen gemaakt van vlas om duurzaam textiel te ontwikkelen
dat zowel voor kleding als voor verpakkingen voor lokale
producten, meerdere malen gebruikt kan worden. Om deze
beweging op gang te brengen, hebben we vele helpende
handen nodig!

STAPPEN

Welk onderzoek is nodig? Welke vaardigheden zijn nodig?
Moeten mensen worden opgeleid?

Lokale waardeketen model: Eileen Blackmore, House of Design 2018

service

duurzame
efficiëntie en
verbinding
regio

(1) Maak een lijst van producten die veel mensen vandaag
de dag gebruiken en die, als ze op een andere manier
gemaakt waren, zouden helpen bij het oplossen van je
probleem.
(2) Verzamel lokale en landelijke advertenties met plaatjes
van producten waar je aan denkt. Groepeer de afbeeldingen waarvan je denkt dat ze bij elkaar horen. Welke
van de producten zou een goed voorbeeld zijn om de
verandering die je gaat aanbrengen te vertellen?
(3) Maak een lijst van nationale en internationale bedrijven
die dit product eventueel kunnen maken en zet ze op een
kaart, met vermelding van de afstand tot je woonplaats.

Productie en Logistiek
trotsstappen
en
Welke
zijn nodig van grondstof tot producteinde?
werkBeschrijf
per
stap
waar de bewerkingen nu plaatsvinden.
gelegenheid
Wat is de huidige situatie? Welke stappen zijn mogelijk om
de productie naar de regio te brengen en in welke volgorde?
Wat zou het effect op de CO2-uitstoot zijn?

VOORBEELD: WAD VAN WAARDE
Er wordt vlas verwerkt van zaad tot textiel in Letland en
Litouwen. Het meeste Europees geteeld vlas wordt in China
verwerkt. De dichtstbijzijnde keten bevindt zich in het
zuidwesten van Nederland, België en het noordwesten van
Frankrijk wordt vlas verbouwd en geoogst door Van de Bilt
Zaden en Vlas in Sluiskil, Nederland. Na het roten zwingelt
Van de Bilt het vlas en hakselt het tot reepjes. Dan wordt het
grootste deel naar China gestuurd om het te laten spinnen en
weven. In ons project “Wad van waarde” willen we het vlas in
Friesland verbouwen en roten en vervolgens in Sluiskil laten
zwingelen. Dan willen we het in Polen of Letland laten spinnen
om het vervolgens weer in Friesland te weven. Het spinnen is
een nauwkeurig proces, het vergt een grote investering en een
groot aanbod aan vlas om het winstgevend te maken.
Met dit project willen we een duurzame textiel industrie in
Nederland opzetten.
De volgende stap zou zijn om de werkelijke kosten van een
m2 linnen te berekenen in vergelijking met een m2 katoen.
Een eenvoudige LCA (Levenscyclusanalyse) zou volstaan met
als aanvulling de berekening van het aantal kilometers dat
beide versies moet afleggen, het verschil in CO2-uitstoot, de
werkgelegenheid die het in de streek oplevert, enz.
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duurzame
efficiëntie en
verbinding
regio

Onderzoek en Onderwijs

Welke vaardigheden (mentaal en fysiek) zijn nodig? Welke
ambachten komen erbij kijken? Welke digitale hulpmiddelen?
Zijn de mensen die over deze
vaardigheden beschikken in de
regio, beschikbaar? Zo niet,
nieuwe
onderzoek
producten
hoe moetenmarkt
ze dan gerekru& educatie
& diensten,
beleid worden?
nieuw teerd en/of&opgeleid
eigenaarschap,
Wie
heb
je
nodig
om onderzoek
launching
customer,
te
doen
en
hoe
worden
aangepast
levenlang onderwijs
verbinding
beleid voor circulaire
arbeiders
geschoold? Zijn er
onderzoek
beleid
economie,
ambacht
en circulair scholen
veranderend
beschikbaar en
inclusie
koopgedrag
ondernemen
moeten leraren opgeleid
worden?
trots en
werkgelegenheid

VOORBEELD

closed loop

herbruikbare en
hernieuwbare
grondstof

verbinding regio
bewustwording
aantrekkelijkheid
circulair ontwerp

service
cradle2cradle,
nieuwe
grondstof

materiaal
hulpbron

bio afbreekbaar

producteinde

productie
& logistiek
Einde Product

concept
& ontwerp

halffabricaat,
techniek,
opslag,
vervoer

lagere CO2

Wie is de eigenaar van het product,
uitstoothet materiaal of de
gedemonteerde onderdelen?
Wat gebeurt er als het product wordt weggegooid of stuk is?
De linnen stof is recyclebaar en biologisch afbreekbaar.
De afgedankte
producten kunnen naar It Erfskip (de
duurzame
producent) efficiëntie
gestuurdenworden, zij
recyclen het textiel en
nieuwe
verbinding
producten
markt
maken er nieuw
garen van. Het
linoleum kan
door Forbo
regio
& diensten,
&
beleid
nieuw
Flooring gerecycled worden

onderzoek
& educatie

productie

& logistiek
biodiversiteit,
In ons project van vlas tot linnen zijn veel vaardigheden
eigenaarschap,
geen afval
herbruikbare en
verbinding regio
launching
nodig. Eerst moeten de boeren
kennisservice
hebben over het
closed loop
hernieuwbare
bewustwording
customer,
grondstof
Ontwerp en
Concept
verbouwen en oogsten van de gewassen.
Er zijn speciale
aantrekkelijkheid
cradle2cradle,
aangepast
duurzame
levenlang onderwijs
verbinding
circulair ontwerp
nieuwe
beleid voor circulaire
efficiëntie
en
onderzoek
machines nodig om het vlas te trekken
en
te
draaien,
te
Beschrijf het product dat
je wilt maken
beleid
grondstof
economie,
ambacht
verbinding
en
circulair
veranderend
rimpelen en te combineren. Enbiomachines
en
vaardigheden
en/of het proces dat je op gang wilt
inclusie
materiaal
afbreekbaar
regio
koopgedrag
ondernemen
om vlas te spinnen en te weven. Vlas bevat lignine dat
brengen en beschrijf hoe de regio
hulpbron
productbiodiversiteit,
interessant is om als natuurlijke lijm te gebruiken en het
geen afval
herbruikbare en
daarvan zal profiteren.
concept
verbinding regio
einde closed loop
service
hernieuwbare
trots en
bewustwording
lijnzaad kan gebruikt worden om de stof te coaten, of om
&
ontwerp
grondstof
aantrekkelijkheid
cradle2cradle,
werkverf of linoleum te maken.
circulair ontwerp
nieuwe
gelegenheid
grondstof
Voor deze processen moeten we duurzame kleermakers
materiaal
bio afbreekbaar
en ontwerpers opleiden. Maar ook ingenieurs om slimme
hulpbron
productmachines te ontwikkelen. Leerlingen doen onderzoek
concept
einde
naar de extractie van lignine en naar het maken van
& ontwerp
natuurlijke lijmsoorten.

nieuwe
producten
& diensten,
nieuw
eigenaarschap,
launching
customer,
aangepast
verbinding
beleid voor circulaire
beleid
economie,
en circulair
veranderend
koopgedrag
ondernemen

markt
& beleid

onderzoek
& educatie

levenlang onderwijs
onderzoek
nieuwe
ambacht
producten
inclusie
& diensten,
nieuw
eigenaarschap,
launching
trots en
customer,
Wat is het bedrijfsmodel? Zijn alle belanghebbenden in het
aangepast
werkverbinding
beleid voor circulaire
gelegenheid
bedrijfsmodel opgenomen? Wie zijn de kopers? Wat is er nodig
beleid
economie,
enals
circulair
veranderend
om deze bedrijfstak winstgevend te maken? Wie zouden
koopgedrag
ondernemen

markt
& beleid

halffabricaat,
techniek,
opslag,
vervoer

lagere CO2
uitstoot

productie
& logistiek
halffabricaat,
techniek,
opslag,
vervoer

onderzoek
& educatie

Markt en Beleid

‘launching customers’ kunnen dienen en waarom zouden ze
meedoen? Wat is het voordeel voor hen?
Wat is het effect op de samenleving? Minder werkloosheid?
Meer trots en leefbaarheid? Beter voor het klimaat? Aan
welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) draagt
je oplossing bij en hoe?
Wat zijn de werkelijke kosten in vergelijking met reguliere
productie?
Is het mogelijk om een LCA van je product op te zetten en de
werkelijke kosten bij de impactmetingen op te tellen?

biodiversiteit,
geen afval

levenlang onderwijs
onderzoek
ambacht
inclusie

lagere CO2
uitstoot productie

& logistiek
halffabricaat,
techniek,
opslag,
vervoer

lagere CO2
uitstoot

trots en
werkgelegenheid

Een product analyseren

VOORBEELD
We maakten een circulaire Friese trui als eerste product,
we hebben daar een crowdfunding voor opgezet en
nodigden ‘launching customers’ uit om de eerste serie te
kopen. Hiervoor benaderden we de gemeente Leeuwarden.

22

23

6. Matrix om de verandering in kaart te brengen

Je kunt de volgende tabel gebruiken om de uitdaging in
kaart te brengen.
Beschrijf de huidige situaties per schakel in de keten.
Vul dan de gewenste situatie in (lokaal, minder afval, enz.).
Als dit allemaal duidelijk is, kun je een van de in deze Toolkit
genoemde co-creatie methoden toepassen om woorden toe
te voegen aan de stappen in Design Thinking die nodig zijn
om je doel te bereiken.
Aan het eind van je project vul je de conclusie of resultaten
van je team in. Heeft het gewerkt? Kost het meer moeite of
meer tijd? Of is het moeilijk door bepaalde regelgeving?
Je kunt ook overwegen om per sessie een matrix te maken
om het proces in bij te houden.

Link

Huidige
situatie

Gewenste
Inleven
Definieer
situatie 			

Ideeën
Prototype
verzamelen

Test

Beoordeel

Ontwerp
Materiaal
Productie
Logistiek
Onderwijs
Onderzoek
Markt
Beleid
Conclusie

Intro tot prototype-ontwikkeling
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7. Hoe werk je samen met partners?
Co-creatie methoden
Als de partijen die belang hebben bij de oplossing van een
probleem co-creatie methoden gebruiken, delen ze de
verantwoordelijkheid hiervoor en ontwikkelen ze samen
een proces om het op te lossen. Deze aanpak draagt
effectief bij aan het oplossen van het probleem en brengt
de zoektocht naar deze oplossingen opgang.
Co-creatie methoden maken het mogelijk een actievere
deelname van de klant/student aan te moedigen en zo te
zorgen voor een waardevolle ervaring. Co-creatie wordt
omschreven als een bedrijfstrend waarbij in samenwerking
met deskundigen en/of belanghebbenden (zoals klanten,
leveranciers, enz.) gezocht wordt naar mogelijkheden voor
het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe waarden (concepten,
oplossingen, producten en diensten).
In die zin winnen zowel Design Thinking als Visual Thinking
steeds meer terrein op het gebied van innovatie, strategisch
ontwerpen en creatief problemen oplossen.
Design Thinking is een methodologie die, zoals de naam al
aangeeft, gebaseerd is op de denk- en werkwijze van
ontwerpers. Het doel ervan is de principes en hulpmiddelen
van de ontwerpomgeving toe te passen, zodat vernieuwende
oplossingen bedacht worden.

Het is een benadering die gebaseerd is op het vermogen om
intuïtief te interpreteren wat wordt waargenomen en om
ideeën met emotionele waarde te ontwikkelen die betekenisvol zijn voor degenen die het product gaan gebruiken. Deze
vaardigheden kun je op professioneel gebied en als team
verbeteren met de technieken die je in deze cursus worden
aangeboden.
Het is zinvol om deze stappen een voor een te volgen, vooral
als je net begint. Voel je hierdoor niet beperkt: je leert zo
hoe je deze reeks aan hulpmiddelen het beste kunt gebruiken.
Gebruik ze samen met andere methodologieën en theorieën
die je nuttig vindt voor het ontwikkelen van ideeën (scrum,
agile, enz.). Gebruik ze en pas aan waar je maar wilt.

Creativiteit vormt de kern van deze hulpmiddelen: het biedt
de juiste handvatten waarmee je Design Thinking om kunt
zetten in actie en waarde. Er zijn diverse werkwijzen, want elke
uitdaging vraagt een andere aanpak, en je zult misschien
verschillende variaties moeten gebruiken.
Het ‘Ontwerpproces’ is wat Design Thinking waardevoller
maakt door de manier van denken en werken aan ontwerpen.
Het is een gestructureerde aanpak voor het bedenken en
ontwikkelen van ideeën. Het bestaat uit vijf fasen die je helpen
de ontwikkeling in goede banen te leiden (Fig. 3) die we in het
vorige hoofdstuk al hebben geïntroduceerd. Van het omschrijven van de ontwerpvraag tot het zoeken en uitwerken
van een oplossing.

1
2
3
4
5
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Titel methode:

LEGO SERIOUS PLAY

Duur:

1 uur, 1 dag.

Deelnemers:

Alleen leerlingen, leerlingen en bedrijven, alleen bedrijven.
Deelnemers met LSP leren en luisteren, bieden hulp aan alle medeleerlingen.

Aantal deelnemers:

20-30, exclusief de moderator .

Doel:

Lego© Serious Play™ is speciaal ontworpen om het genereren van vernieuwende
oplossingen te bevorderen (Executive Discovery, 2002).
LSP is een aanpak die de deelnemers ondersteunt in het proces omtrent creatief denken
en problemen oplossen.
Het proces is gebaseerd op het bekende Legospel waarbij binnen een team gedachten
gevisualiseerd en gedeeld worden. Ondertussen worden de context en het systeem waarin
de nieuwe dienst moet worden gepresenteerd, besproken. Bij deze manier van oefenen
ontstaat een dieper en zinvoller begrip van de uitdaging en de mogelijkheden ervan.
Bovendien maakt ditspel diepere reflectie mogelijk en ondersteunt het een effectieve
dialoog tussen mensen die behoren tot organisaties, bedrijven, entiteiten,
gebruikersgroepen, enz. (Cantoni et alt, 2009).

Beschrijving van de
methode:

• Bepaal een uitdaging. Degene die de workshop leidt, stelt een vraag aan de groep.
beantwoordt elke deelnemer de gestelde vraag door een figuur of model te bouwen.

• Delen. Elke deelnemer legt zijn of haar model uit aan de rest van de groep.
• Het resultaat van het proces. De begeleider en de deelnemers evalueren de activiteit.
Link naar meer informatie
(indien relevant)

https://www.lego.com/en-us/seriousplay/the-method

Titel methode:

CARD AND USES

Duur:

1 uur, 1 dag.

Deelnemers:

Alleen leerlingen, leerlingen en mkb, alleen mkb.

Aantal deelnemers:

20-30, exclusief de moderator

Doel:

De methode van de kaarten (beter bekend als Issue Cards) wordt geanalyseerd vanuit
emotioneel perspectief. In de fase van verkennend ontwerpen of prototypen wordt met
deze methode onderzocht of de mogelijkheden en verschillende invalshoeken ten aanzien
van een probleem kunnen worden uitgebreid (Ohiwa et al, 1997; IDEO, 2003; Halskov en
Dalsgård, 2006; Spencer, 2009). Daarnaast worden elementen van een route van de dienst
zo geïntegreerd dat we de ervaringen met deze diensten beter op waarde kunnen schatten,
door teamdynamiek of een creatieve workshop.
Er wordt gewerkt in teams met behulp van de kaarten. Bij de ontwikkeling van de kaarten is
rekening gehouden met de verschillende stadia van het ontwerpproces, wat de toepassing
ervan makkelijker maakt. Deze kunnen op dezelfde wijze worden toegepast tijdens
verschillende stadia binnen het project wat betreft ontwerpen, diensten of ervaringen.

Beschrijving van de
methode:

• Stel een beschrijving van een verhaal op (storytelling) en gebruik de kaarten om de

Ideeënkaartspel

Fig. 3.- Fasen van Design Thinking.

Ontdekking

→ Ik heb een uitdaging

→ Hoe pak ik het aan?

Interpretatie

→ Ik heb iets geleerd

→ Hoe interpreteer ik het?

Vormen van ideeën → Ik zag een kans

→ Hoe maak ik het?

Experimenteren

→ Ik heb een idee

→ Hoe kan ik het bouwen?

Evolutie

→ Ik heb iets nieuws gevonden → Hoe kan ik het gebruiken?

Iedereen beantwoordt de vraag met behulp van de stukjes.

• Opbouw. Gedurende enkele minuten, aangegeven door de degene die de workshop leidt,

•

Link naar meer informatie
(indien relevant)

deelnemer te helpen de details van het verhaal te bedenken in teamverband, om zo te
trainen met co-creëren (Andriole, 1989; Gonçalves, Cardoso, & Badke-Schaub, 2014;
McQuaid, Goel, & McManus, 2003; van der Lelie, 2006).
Bedenk of ontwerp een spel waarin voorwaarden worden bepaald op basis van
eenvoudige regels en gebruikmakend van de kaarten. Deelnemers van het project moeten
hiermee, met of zonder een canvas, die emoties kunnen vaststellen die ze bij de
gebruiker willen opwekken. Hierdoor kunnen later ideeën worden bedacht over situaties,
interacties, voorwerpen, enz. die nuttig en effectief zijn bij het oproepen van die emoties.

https://toolkits.dss.cloud/design/method-card/focus-group
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Titel methode:

CUSTOMER JOURNEY MAP

Titel methode:

WAARDEKETENBIJEENKOMST

Duur:

1 uur, 1 dag.

Duur:

1 dag.

Deelnemers:

Alleen leerlingen, leerlingen en mkb, alleen mkb.

Deelnemers:

Aantal deelnemers:

20-30, exclusief de moderator.

Van elke schakel in de keten ten minste één vertegenwoordiger.
Productontwerper / boer, visser, afvalbeheerder enz. / mkb, maker, laboratorium,
ambachtsman / onderzoeker, leraar / beleidsmaker, inkoper / circulaire specialist en een
probleemeigenaar die de behoefte heeft een situatie te veranderen door de keten te wijzigen.

Doel:

De Customer Journey Map (‘kaart van ervaringen’) is een canvas dat het gedrag van een
gebruiker beschrijft (op straat, op het werk, thuis, enz.) door de verschillende
contactmomenten weer te geven die zijn interactie met de dienst kenmerken.
In deze visuele weergave wordt de interactie stap voor stap beschreven, maar er wordt
meer nadruk gelegd op aspecten als de informatiestroom en de mogelijke fysieke
elementen die erbij betrokken zijn. Tegelijkertijd is het zo opgebouwd dat overbodige
informatie en details worden weggelaten (Sangiorgi, 2004).

Aantal deelnemers:

Kleine groep van rond de 10 deelnemers met publiek.

Doel:

Een brug slaan tussen alle schakels, ze allemaal te verbinden en de cirkel rond maken.
Meestal kennen mensen de schakels dichtbij in de keten, maar de overige niet. Ook de rol
van een ontwerper is niet altijd duidelijk voor alle schakels.

Beschrijving van de
methode:

Eerst moet een lokale waardeketen gedefinieerd worden rond een bepaald product,
materiaal of onderwerp. Nodig dan de belanghebbenden uit voor het evenement.
Verdeel een team in: een of twee moderators, een cameraman of fotograaf, en iemand die
aantekeningen maakt.

Beschrijving van de
methode:

• Beschrijf (of vertel een verhaal), afhankelijk van het vraagstuk, de verschillende
•
•

•
•

eigenschappen van het product die de klant aanspreken, vanaf het moment dat hij in
contact komt met wat hij zoekt, tot na de aankoop.
Bepaal de beweegredenen en/of cruciale momenten (twijfels die de klant kan hebben)
van elk moment gedurende het traject dat de gebruiker voor, tijdens en na de aankoop
doorloopt.
Analyseer per moment ook de interne processen die de organisatie aanbiedt wanneer de
klant aanwezig is, of gevolgd wordt. Het is handig om op dit punt een grafiek te maken
waarin je de positieve en negatieve aspecten die in dit traject vastgesteld worden, kunt
visualiseren.
Bepaal welke problemen in ieder contactmoment gevonden kunnen worden, en die tot
gevolg hebben dat de klant ‘lijdt’ of het product ‘afwijst’.
En stel tenslotte vast hoe voorkomen kan worden dat de klant in een dergelijke situatie
terechtkomt om zo het proces van informatie, beslissing, aankoop en verwerving van een
product of dienst te verbeteren.

Link naar meer informatie
(indien relevant)

https://vimeo.com/221407474
https://blog.hubspot.com/service/customer-journey-map

Titel methode:

FORUM PROCES

Duur:

3 dagen.

Deelnemers:

Ambachtslieden, mkb, lokale autoriteiten, onderwijsinstellingen, burgermaatschappij.

Aantal deelnemers:

Van kleine groepen rond de 20 deelnemers tot grotere groepen van 100 deelnemers.

Doel:

Korte omschrijving van de resultaten
Betrokkenheid van diverse groepen uit de samenleving bij het besluitvormingsproces/het
opstellen en toepassen van strategieën op lokaal niveau.
Burgers vaardigheden en kennis bijbrengen om via brede burgerparticipatie, lokale culturele
strategieën te ontwikkelen.
Informeren van de lokale beleidsmakers.

Beschrijving van de
methode:

Het model van het Forum Proces is een gestructureerde/gemodereerde discussie
waarbij verschillende belanghebbenden (als gelijkwaardige partners) betrokken zijn overheidsinstanties, openbare culturele instellingen, onderwijsinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven. De Forum-aanpak werkt dus als een lokale
bemiddelaar die vernieuwende benaderingen in burgerparticipatie en beleidsvorming
bevordert en toepast.

Link naar meer informatie
(indien relevant)

https://www.eda.admin.ch/dam/deza/en/documents/themen/staatswirtschaftsreformen/168424-forumprocess-moderatorsguide_EN.pdf

De gespreksleider(s) interviewen de belanghebbenden vooraf om vragen te verzamelen die
tijdens het evenement gesteld zullen worden. Doe onderzoek naar deze onderwerpen om
adequate vragen te kunnen stellen.
Tijdens de zitting nemen alle belanghebbenden plaats in een cirkel rond de moderator. Het
publiek wordt buiten de cirkel geplaatst.
De gespreksleider begint met het interviewen van de probleemeigenaar om het
uitgangspunt te bepalen.
Interview vervolgens alle belanghebbenden, te beginnen met degene die de hulpbron (het
materiaal) levert en vraag hoe het ‘geoogst’ wordt en welke mogelijkheden hij heeft om het
door te geven aan de volgende schakel in de keten. Dit kan een partij zijn die een
halffabricaat maakt (granulaat, vezel, plaat, enz.). Interview deze persoon tot je bij de
volgende schakel ‘Productie’ aankomt. Voordat je deze persoon interviewt, stel je de
ontwerper vragen om alle ontwerpeisen over ‘Materiaal’ op te halen. Ga dan door naar de
belanghebbende in ‘Productie’, de maker of producent.
Ga verder, waarbij je elke belanghebbende en de ontwerper tussendoor interviewt.
Als je klaar bent, leid je een gesprek over hoe je de keten kunt veranderen in een lokale
waarde keten.
Na deze bijeenkomst kun je een plan opzetten voor de overgang naar een lokale
waardeketen dat je kunt gebruiken om een projectplan of bedrijfsplan te ontwikkelen.
Link naar meer informatie
(indien relevant)

https://www.houseofdesign.nl/verslag-waardeketengesprek-bouwen-met-heidewol/

Story building
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8. Voorbeeld Uitdagingen

UITDAGING 1:

ONTWERP UIT GROFVUIL: VERMINDEREN, HERGEBRUIKEN EN RECYCLEN.

Beschrijf de situatie:

Momenteel woont 80% van de Europese burgers in stedelijke gebieden, die grote
veroorzakers van afval en verbruikers van hulpbronnen zijn. De betrokkenheid van steden
en gemeenten is van essentieel belang om de mondiale duurzaamheidsdoelen te bereiken.
Op sociaal niveau moeten nieuwe strategieën worden ontwikkeld om zorgvuldig beheer van
grofvuil te bevorderen. Ook moeten economische prikkels voor hergebruik/recycling worden
ontwikkeld. Als laatste is het van belang dat de sociale economie, door hergebruik van
producten op lokaal niveau, wordt bevorderd.

Wat is het probleem:

Er is onvoldoende informatie over het juiste beheer van grofvuil.
Grof vuil kan niet in de huishoudelijke verzamelcontainers gedeponeerd worden, omdat ze
recycling/hergebruik onmogelijk maken en problemen opleveren bij het beheer van
huishoudelijk afval.
De gemeentediensten zijn verantwoordelijk voor dit soort afval, dus voordat het aan de weg
gezet wordt, moet er een afspraak gemaakt worden voor het ophalen. Zo wordt voorkomen
dat het grofvuil op straat wordt achtergelaten.
Het bestaan van ecoparken: afval kan gratis worden ingeleverd in het ecopark/afvalstation
van een gemeente, waar het gescheiden wordt beheerd. Zo wordt verontreiniging en verlies
van materialen voorkomen.

Wie is de
probleemeigenaar:

Burgers spelen een belangrijke rol in het beheer van grofvuil; het correct storten ervan
hangt af van de mogelijkheid of het later gerecycled kan worden. Afgezien van het gebrek
aan openbare traceerbaarheid van deze ecoparken, zijn er veel gevallen van illegale
stortplaatsen. Als het afvalmateriaal in goede staat is en hergebruikt of gerecycled kan worden,
is het ook onbekend waar deze materialen te vinden zijn om ze opnieuw te gebruiken.

Is iemand of iets
verantwoordelijk?

Er zijn maar weinig ecoparken en de burger weet vaak niet waar ze gevestigd zijn en
wanneer ze open zijn. Voor deze parken heeft grofvuil veel waarde, zij kunnen voorkomen
wordt dat het afval wordt (het hergebruiken van een bank voorkomt de uitstoot van 90 kg
CO2 in de atmosfeer).
http://www.vivezone.com/es/Valencia/MedioAmbiente/PuntosDeReciclaje/

Welk materiaal wordt
gebruikt?

Grofvuil dat we zouden kunnen hergebruiken en recyclen: meubels, matrassen,
gestoffeerde producten en tuingereedschap.

Is het regionaal, nationaal
of zelfs wereldwijd?

Regionaal, wereldwijd overdraagbaar.
Van de 19 miljoen ton afval die jaarlijks in Europa wordt verwijderd, belandt meer dan 60%
op stortplaatsen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: moeite bij het vinden van
toepassingen voor behandeld afval, hoge managementkosten, logistieke problemen en het
ontbreken van specifieke wetgeving.

Wat gebeurt er specifiek
in jouw regio?

De afvalvoorschriften van onze streek zijn gepubliceerd op:
http://emtre.es/wp-content/uploads/2018/03/Ordenanza-Ecoparques-GestionMetropolitana-publicada-en-BOP-29_11_2012.pdf
Per jaar wordt er 708.260 kg generiek afval (matrassen niet meegerekend), 2.989.500 kg hout,
373.436 kg elektrisch-elektronische apparatuur geproduceerd. Dit is alleen het grofvuil
(gegevens ontleend aan gemeentelijke statistieken, 2017), wat neerkomt op 19,52 % afval dat
per jaar wordt geproduceerd in de stad Valencia waarvoor geen andere mogelijkheid bestaat
dan verbranding of andere vernietigingsmethoden.

Partners:

Ecoparques, Ayuntamientos, Diputación de Valencia, Universitat Politècnica de València
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UITDAGING 2:

PATRULLA SIN PLÁSTICOS / DE PATROUILLE ZONDER PLASTIC.

Beschrijf de situatie:

Surfrider Spanje en de Stichting Caja de Ingenieros zijn een partnerschap aangegaan om
een bewustwordingscampagne te ontwikkelen over het probleem van zeeafval in de
Middellandse Zee.

Wat is het probleem:

Als vervolg op de actie om mensen bewust te maken van het probleem van zwerfafval op
zee, die op 8 juni in Valencia plaatsvond, hebben we een oefening bedacht om om deze actie
te voltooien.

Wie is de eigenaar van het
probleem:

Er is een grote hoeveelheid plastic afval dat op verschillende manieren in zee terechtkomt:
• Doelbewuste lozingen in zee.
• Onopzettelijke lozingen vanaf schepen.
• Effluenten (restelementen) van zuiveringsinstallaties.
• Waterafvoersystemen in stedelijke gebieden.
https://thedailyprosper.com/banca-sociedad/como-afecta-el-consumo-de-plasticos-anuestros-oceanos/ Geraadpleegd op 21-06-2019

Is iemand of iets
verantwoordelijk?

Naar schatting is 80% van het plastic afval dat zich in zee ophoopt rechtstreeks afkomstig van
het land, en de overige 20% van activiteiten op zee. Een groot deel van dit zwerfafval bevindt
zich in kustgebieden dicht bij bevolkte gebieden, zoals grote steden of plaatsen met veel
toerisme. Ook wordt veel plastic afval gevonden in gebieden op zee waar intensief gevist wordt.
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/ahogados-marplastico_12712/17
https://thedailyprosper.com/banca-sociedad/como-afecta-el-consumo-de-plasticos-anuestros-oceanos/ Geraadpleegd op 21-06-2019

Welk materiaal wordt
gebruikt?

Wat gebeurt er specifiek
in jouw regio?

De impact van plastic in zee.
De afbraak van plastic in de zee verloopt veel trager dan op het land. De geringe blootstelling
van afval aan zonlicht vertraagt het afbraakproces, evenals het contact met koud water.
De werking van de golven versnelt de afbraak, maar breekt het plastic in hele kleine stukjes
die er lang over doen om te ontbinden.
Volgens bronnen van Greenpeace wordt geschat dat een plastic fles er ongeveer 500 jaar
over doet om volledig afgebroken te worden. Plastic bestek doet er ongeveer 400 jaar over,
en plastic zakjes blijven ongeveer 55 jaar in het water. Het materiaal dat er langer over doet
om te vergaan is het plastic van de vislijnen dat pas na zes eeuwen afgebroken wordt.

Campagnes en acties worden opgezet door verschillende openbare en particuliere
instellingen en ngo’s om de burgers bewust te maken, en om op verschillende manieren
bij te dragen aan de aanpak van dit ernstige probleem.
https://www.surfrider.org Geraadpleegd 21-06-2019
Zo eindigde, na veel activiteiten waaraan de Universitaire Gemeenschap van de UPV
(Universitat Politècnica de València) deelnam, de dag om 13:15 uur.
Verzamelen, identificeren en classificeren van zwerfvuil op zee was de opdracht.
Het is de bedoeling dat er een vervolgstap wordt gezet en een workshop wordt ontwikkeld
waar met dit plastic een voorwerp ontworpen en gebouwd kan worden.

Partners

Caja de Ingenieros Foundation, Surfrider, Ayuntamiento de Valencia, La Marina de
Valencia, Puerto de Valencia, Universitat Politècnica de València.

Het effect van plastic onderdelen heeft meerde negatieve invloeden op het leven in zee.
Talloze vissen raken verstrikt in het afval en sterven uiteindelijk door verstikking.
Echter vormt het microplastic dat op zee blijft drijven een ingewikkelder probleem.
Deze kleine stukjes plastic van minder dan 5 mm kunnen door vissen, kreeftachtigen en
plankton worden ingeslikt en veroorzaken verstoppingen in het spijsverteringsstelsel.
Bovendien zorgen microplastics voor chemische verontreinigingen die via de voedselketen
in onze gerechten terecht kunnen komen.
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/grandes-reportajes/ahogados-marplastico_12712/17 Geraadpleegd op 21-06-2019
Is het regionaal, nationaal
of zelfs wereldwijd?
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“Zwerfvuil op zee is een wereldwijd probleem, dat alle oceanen van de wereld treft. Elk jaar
belanden wereldwijd miljoenen en miljoenen tonnen zwerfvuil in de oceaan, wat problemen
oplevert voor het milieu, de economie, de gezondheid en het natuurschoon.
Slechte uitvoering van vast-afvalbeheer, inzameling en behandeling van afvalwater (ook
stormwater), gebrek aan infrastructuur en het feit dat burgers zich niet altijd bewust zijn van
de gevolgen van de manier waarop ze met afval omgaan, verergeren de situatie aanzienlijk.
Het schoonmaken van de oceanen is een optie, maar het is niet de meest efficiënte aanpak
tegen zwerfvuil op zee. Je zou het kunnen vergelijken met het zoeken van een speld in een
hooiberg en dat is nu eenmaal iets wat geen enkel land zich kan veroorloven. De oplossing is
het probleem bij de bron aan te pakken.
Zwerfvuil op zee is ook een van de duidelijkste tekenen van een inefficiënte
hulpbronneneconomie. Materialen die van waarde kunnen zijn vervuilen onze stranden en
beschadigen ons milieu, in plaats van dat ze terugkomen in onze. Daarom is een
kringloopeconomie, die de nadruk legt op het voorkomen van afval en op recycling en
hergebruik van materialen en producten, de beste oplossing voor het zwerfvuilprobleem op zee.”
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20190605/462699338903/basuraleza-maresoceanos-proyecto-libera-1m2-por-la-naturaleza-basura-abandonada.html
Geraadpleegd op 21-06-2019

Online onderzoek verrichten

33

9. Culturele barrières
Zijn er barrières tussen de verschillende sociale klassen in
je gebied/land waar we rekening mee moeten houden?

a. VALENCIA
De Valenciaanse samenleving is een moderne samenleving waar termen als sociale
integratie veel worden gebruikt en sociale barrières als taboe worden gezien.
De barrières bestaan echter nog steeds en slechts een klein percentage van de bevolking
slaagt erin ze te overwinnen.
Deze barrières zijn:
• Sekse en geslacht
• Afkomst of herkomst
• Economische status
• Lichamelijke of verstandelijke handicaps
Het openbaar bestuur, de regering, particuliere instanties en ONG’s (ngo’s) van de
Valenciaanse samenleving strijden voor de opheffing van deze barrières. Door verbetering
van de opvoeding op school en in het gezin wordt ernaar gestreefd dat mensen gaan
ervaren dat ze dezelfde rechten hebben. Er is op dit gebied nog veel te doen.

b. TRYAVNA
We kunnen nog niet met zekerheid zeggen of er barrières bestaan tussen de verschillende
sociale klassen, omdat het thema vrij nieuw is in Bulgarije. Er moet rekening gehouden
worden met de voorzichtige houding die een aantal lidstaten aanneemt ten opzichte van
van traditionele kunsten en ambachten. De traditionele ambachten worden buiten het
domein van de creatieve industrieën gehouden, echter zijn deze industrieën ook de
toekomst van de ambachten. In dit opzicht worden ze niet gezien als potentieel voor de
(lokale) economie. Ze worden gezien als cultuurdragers met een symbolische betekenis,
als erfgoed dat niet gecommercialiseerd en geglobaliseerd mag worden en niet als een
stimulans voor lokale en regionale ontwikkeling.

c. LEEUWARDEN
Leeuwarden is de hoofdstad van Friesland, een van de noordelijke drie provincies van
Nederland. Friesland heeft een eigen culturele achtergrond die mede bepaald wordt door de
Friese taal en de diepgewortelde Friese vrijheid. De Friese economie was oorspronkelijk
gericht op de landbouw, maar heeft tegenwoordig een vooral verzorgend karakter die
gebaseerd is op dienstverlening aan de Friese bevolking en de kleine verwerkende industrie.
Zorg en onderwijs zijn de grootste sectoren. Friesland is een van de minder welvarende
provincies in Nederland, maar het heeft wel de meest tevreden bevolking van het land.
Dit wordt ook wel ‘de Friese paradox’ genoemd. Op grond van de geschiedenis kan Friesland
als egalitair beschreven worden. Dit komt tot uiting in de manier waarop beslissingen werden
genomen; dit gebeurde op ‘zijn elfendertigst’. Elf steden en dertig ‘grietenijen’ moesten het
eens zijn over een bepaald besluit voordat het genomen werd. De strijd tegen het zeewater
speelde een grote rol in de cultuur en het karakter van de Friezen. Door samen te werken
kon het water teruggedrongen worden en uiteindelijk besefte men dat door het vormen van
partnerschappen, het individu beschermd kon worden. Dit heeft er ook tot geleid dat in
Friesland verzekeringen ontstonden. Door allemaal wat geld bij elkaar te leggen konden
degenen die getroffen werden door een ramp, zoals een boerderijbrand, vergoed worden.
Er is niet echt sprake van grote klassenverschillen. De Nederlandse arbeidersbeweging, die
veel bereikt heeft, heeft een sterke basis in het noorden van Nederland en heeft haar doelen
voor een groot deel kunnen bereiken.
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10. Contact opnemen met partners

Dergelijke beleidsmaatregelen toepassen in grote bedrijven is vaak makkelijker omdat
het past in de organisatiestructuur, maar we kunnen het ook met kleine bedrijven
proberen. “Elke korrel maakt een muur”, zoals een Spaans gezegde luidt.
LEEUWARDEN
De onderwijsaanpak op het Friesland College kan het best samengevat worden als
‘praktijkgericht leren’. De praktijk is het uitgangspunt van leren. Door te leren in de
praktijk, ervaren de leerlingen hoe dingen werken. Om deze aanpak vorm te geven, zijn het
vooral de leraren die hen moet faciliteren. Ze zijn gewend overeenkomsten te sluiten met
die bedrijven en instellingen die voor hun leerlingen van waarde kunnen zijn.
Een interview afnemen

Kunnen leerlingen een
bedrijf of universiteit
bellen en vragen of hij/zij
een interview mag
afnemen?

VALENCIA: ja
De invloed van de burger wordt steeds groter vergeleken met die van bedrijven en regeringen.
Jouw mening telt en er wordt naar je geluisterd. Dat komt omdat zorg voor het milieu
tegenwoordig een van de strategische punten van veel bedrijven is geworden. Als we niet
goed voor de planeet zorgen zijn de gevolgen niet te overzien. Daarom is het van
fundamenteel belang om de mensen om ons heen bewust te maken van het belang van
kleine dagelijkse handelingen die misschien onopgemerkt blijven, maar op lange termijn
een belangrijke rol spelen.
Het ligt in onze handen om de volgende generaties te leren recyclen, minder papier te
gebruiken, stoffen tassen mee te nemen naar de supermarkt. enz. Wij kunnen het beste
voorbeeld zijn. Het bedrijfsleven kan bijdragen aan goede zorg voor de planeet door
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu op te nemen in zijn beleid.
LEEUWARDEN
Naast het feit dat ons middelbaar beroepsonderwijs opleidt voor het hbp, leidt het in de
eerste plaats op voor het (lokale) bedrijfsleven. Ter oriëntatie is het heel gebruikelijk om op
basis van schoolopdrachten in contact te komen met bedrijven en instellingen.
Bedrijven en instellingen staan te popelen om leerlingen te ontvangen, omdat zij de
werknemers van de toekomst zijn. Het beroepsonderwijs is ook betrokken bij ontwikkelingen
in een specifieke sector door middel van Publiek-Private Samenwerkingsverbanden.
De telefoon pakken en contact opnemen met een bedrijf is in die zin, de gewoonste zaak
van de wereld. Dat leerlingen dat moeilijk vinden heeft vooral te maken met hun eigen
ontwikkeling. Soms vinden ze het eng, maar uiteindelijk zullen ze zich deze vaardigheid
eigen moeten maken.

Kunnen leraren bedrijven
bellen om hen uit te
nodigen voor
brainstormsessies?

VALENCIA: ja
‘Ecologische marketing’ of ‘groene marketing’ is geïnspireerd op de nieuwe beweging van
‘groene’ consumenten. Bedrijven lanceren op twee manieren ecomarketing-strategieën.
Een strategie richt zich op het commerciële en zakelijke terrein en heeft betrekking op de
processen van het vervaardigen van de producten.
Het doel is de juiste maatregelen te nemen om schade aan het milieu te voorkomen en een
product of een dienst op de markt te brengen dat geen enkele vorm van vervuiling en afval
veroorzaakt, en tot stand is gekomen door optimaal gebruik van grondstoffen.
De andere strategie van ecomarketing richt zich op het sociaal domein. Dat wil zeggen dat
initiatieven worden aangemoedigd om het eigen personeel en de externe klanten bewust
te maken van de noodzaak van bescherming van, en zorg voor het milieu.

Komen managers,
directeuren en/of politici
hun afspraken met
scholen na? Handelen zij
volgens plan?

VALENCIA
Politieke leiders en overheidsinstellingen zeggen veel, maar doen weinig. Er zijn groeperingen
die acties ondernemen op het gebied van duurzaamheid, maar ze krijgen niet dezelfde
steun als andere organisaties. Men begint langzamerhand na te denken over het beleid
ten aanzien van circulariteit en milieu met het oog de op de doelstellingen die voor 2030
op de agenda staan. Binnen onze universiteit is er nog steeds niet genoeg budget, maar er
wordt via andere wegen bewustwording gestimuleerd door deze doelstellingen op te
nemen in het curriculum van de volgende opleidingen. Ook richt het onderzoek zich meer
op de problemen die mensen in hun dagelijks leven tegenkomen.
Nog een ander punt van frustratie voor mensen die actief zijn op het gebied van
duurzaamheid zijn de bureaucratische procedures. Wat het beleid van onze regeerders
betreft, valt op dat in politieke programma’s thema’s die te maken hebben met
duurzaamheid vaak pas als laatste worden genoemd. Dit komt omdat dit onderwerp niet
direct veel invloed heeft op het dagelijks leven van de bevolking. Zorg, onderwijs,
economie en de huizenmarkt heeft dat wel hebben. Daarnaast hebben burgers last van
‘environmental hyperopia’. Dit is een term die veel in de literatuur wordt gebruikt wanneer
er gesproken wordt over de perceptie van milieuproblemen en heeft te maken met hoe
mensen problemen omtrent milieu dichtbij en ver weg inschatten. De problemen die zich
ver weg voordoen worden als ernstiger gezien dan de problemen in de nabije omgeving.
Als voorbeeld; in Valencia vormt klimaatverandering geen directe bedreiging, men is zich
ervan bewust dat klimaatverandering een probleem is door de natuurrampen elders in de
wereld. Dit leidt er toe dat dat men klimaatverandering ziet als iets dat nog lang niet zo
ver is en vooral verre landen aangaat. Bewijs hiervan is dat er nog geen ‘Deponeer, Restitutie
en Retourneer systeem’ is, dit is er al wel in andere landen. Ook is er niet geïnvesteerd in
duurzame energie voor het openbaar vervoer, wat heel goed zou zijn geweest om vervuiling
in de stedelijke gebieden tegen te gaan en om de doelen van de ‘Valencian Strategy against
Climat Change 2013-2020’ te halen.
LEEUWARDEN
Eerder werd genoemd dat het beroepsonderwijs via Publiek-Private Samenwerkings
verbanden contact heeft met bedrijven in een specifieke sector. Ambtenaren van bijvoorbeeld een gemeente of provincie maken hier ook deel van uit. Ook zij voelen de noodzaak
van het contact met scholen, leraren en leerlingen. Ze zien ook in dat - willen bepaalde
doelen bereikt worden - het heel belangrijk is om samen te werken met het onderwijs.
Wethouders (gemeenten) en gedeputeerden (provincie) laten graag zien dat ze betrokken
zijn en zijn graag aanwezig bij media-activiteiten. Het is vooral hun volle agenda die het
moeilijk maakt om een afspraak te maken. Is de afspraak eenmaal gemaakt, dan komt
iedereen bijna altijd wel opdagen. Als er gekeken wordt naar het maken van afspraken
met ambtenaren is het ook goed om deze te maken met het idee dat er voor elkaar iets
wordt gedaan. >>>

Een van de bedrijven die momenteel het meest geassocieerd wordt met maatschappelijk
verantwoord ondernemen is de multinational IKEA. Het Zweedse bedrijf hanteert al jaren
duurzame strategieën. Ibérica Mercedes Gutiérrez, hoofd Duurzaamheid bij IKEA, verklaarde
dat ze duurzaamheid aangrijpen om “te innoveren, onze activiteiten te veranderen,
investeringen te verbeteren en nieuwe zakelijke mogelijkheden te ontdekken”.
De resultaten van deze strategie spreken voor zich: de onderneming verkocht in 2013
46.9 miljoen euro aan duurzame woonoplossingen. >>>
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Aan welke andere
situaties moet gedacht
worden?

VALENCIA
Het is belangrijk om instanties op te zetten en de benodigde systemen in te voeren.
Daarbij komt de bereidheid van de politiek actie te ondernemen tegen plastic afval.
Afvalplukkers zijn deel van de oplossing, beweren sommige activisten; ze hebben alleen
een fatsoenlijk loon nodig of een bepaald medium die hun werk laat zien.
Kathleen Dohan, voorzitter van Earth and Space Research, een non-profit onderzoeks
instituut gevestigd in Seattle, zag een kans in het probleem: “Beelden die vanuit de ruimte
genomen waren, dwongen ons het probleem onder ogen te zien. ”Het is de eerste keer dat
de wereld kijkt,” zei zij toen, “en een goed moment voor iedereen om zich te realiseren dat
onze oceanen vuilnisbelten zijn.” Dohan voelde een keerpunt in het bewustzijn van het
publiek, en zij had gelijk.
Het meest hoopgevende ten aanzien van plastic afval is de enorme belangstelling die hier
de laatste tijd voor is ontstaan, en de initiatieven om het probleem op te lossen.
Bedrijven beginnen in te spelen op het gevoel van de bevolking. Coca-Cola kondigde aan
dat het van plan is om hetzelfde aantal verpakkingen dat het produceert in te zamelen en
te recyclen voor 2030. Deze en andere multinationals, zoals PepsiCo, Amcor en Unilever,
hebben toegezegd voor 2025 volledig herbruikbare, recyclebare of composteerbare
verpakkingen te gebruiken. En Johnson & Johnson is bezig de staafjes van wattenstaafjes
weer van papier te maken.
Er zijn ook mensen die op persoonlijke titel een financiële bijdrage doen. De Britse zeiler
Ellen MacArthur heeft een stichting opgericht om de circulaire economie - waarin alle
producten zo ontworpen zijn dat ze hergebruikt of gerecycled kunnen worden - te promoten.
Daarnaast gaat de Nederlander Boyan Slat door met zijn streven om de grootste
afvalophoping in het noorden van de Stille Oceaan schoon te maken. De organisatie heeft
meer dan 30 miljoen euro ingezameld om een machine te bouwen die de oceaan schoon
kan vegen. ()
LEEUWARDEN
Friesland has a wide variety of interest groups that can sometimes be difficult to work
with when the common goal is not well aligned. In order to reach good agreements, it is
important to invest time in coordination. This is often not seen by teachers as their
primary task. It is therefore important that within the school a person or partnership is
coordinated with the outside world. To achieve and facilitate this, the central objective
will need to be well anchored in the school’s central plan.

Een product analyseren
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