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1 voorwoord/inleiding
In 2010 verscheen het boek ‘Leren van de Natuur’ geschreven door Ken Webster en Craig Johnson in het
Nederlands1 . Aanleiding was een discussie tijdens de World Environmental Education Conference (2008)
in Montreal. In een gesprek met prof David Selby en dr. Stephen Sterling werd gesproken over de nieuwe
ecologische kennisbasis die nodig is om Cradle to Cradle te versterken. Daarbij werd ingegaan op het
thema ‘Global Education’ waarin dr. Selby actief is en de basis die het systeemdenken kan geven, het
werkterrein van dr. Sterling. De zoektocht in dat gesprek leidde er toe dat zij mij verwezen naar de
publicatie ‘Sense and Sustainablity’ van Webster en Johnson. In deze publicatie gaan zij in op de
denkwijzen die ten grondslag liggen aan de veranderingsprocessen die gaande zijn en de ecologische
kennisbasis voor concepten als Cradle to Cradle en de ‘koolstofarme economie’. De waarde van deze
publicatie werd herkend door het programmamanagement van het NME programma in uitvoering bij
Agentschap NL. In samenwerking met uitgeverij Jan van Arkel is de Nederlandse vertaling tot stand
gekomen.
De inhoud raakt velen en geeft aanleiding tot vele discussies. Agentschap NL is bezig in samenwerking
met de ministeries van E,L&I en I&M, met de voorbereiding van nieuwe kennis- en leerprogramma’s voor
de periode 2012-2016. In dat kader is deze verkenning gestart, waarin de kansen voor ‘Leren van de
Natuur’ centraal staan.
Dat heeft geleid tot een reeks gesprekken in de tweede helft van 2011 en een ronde tafel gesprek met
een groep bedrijven. Boeiende gesprekken die zonder uitzondering leidden tot enthousiasme en
herkenning van de waarde voor de (economische) ontwikkeling.
In deze rapportage een overzicht van resultaten en aanbevelingen aan Agentschap NL over de vervolg
aanpak.
Met veel plezier heb ik gewerkt aan deze opdracht, die een wereld van nieuwe spelers en contacten heeft
opgeleverd, waarmee voor Agentschap NL kansrijke mogelijkheden zijn ontstaan om tot een verdieping
en programmatische aanpak te komen.
Alle gesprekspartners hebben aangegeven ook in de nabije toekomst graag betrokken te zijn bij de
uitwerking en mogelijke uitvoering.
Bijzonderste resultaat is wellicht dat gesprekken over het thema ‘Leren van de Natuur’ vrijwel altijd leiden
tot gedachten rond de omslag die het economisch stelsel zal gaan maken, van een lineair model (takemake-use-dispose) naar een circulaire economy waar veel meer aandacht is voor de cyclus make-value
creation-use-remake and redesign-use..
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2 weergave observaties
Gedurende het ontwikkelproces van het project ‘Leren van de Natuur’ is een aantal observaties gedaan,
die uiteindelijk bepalend zijn voor het advies aan Agentschap NL. Het zijn de mogelijke bouwstenen voor
een toekomstig (nieuw) programma. In de powerpoint presentatie die onderdeel uitmaakt van deze
rapportage treft u de kern van de observaties aan. Voor achtergrondinformatie wordt hier verwezen naar
de publicatie van Ken Webster en Craig Johnson met de gelijknamige titel: ‘Leren van de natuur’ (2009).
1. Ecologie vormt een belangrijke basis voor het denken over ‘leren van de natuur’.
Afhankelijkheidsrelaties, nutriënten stromen, kringlopen en andere basale patronen in de natuur
geven een basis voor het wezenlijke leren van mensen en hun organisaties.
2. Aandacht verschuift van leren over de natuur (kennis der natuur) naar het beter begrijpen van de
relaties, functies en fysiologische kwaliteiten in de natuur, te beschouwen als leren van de natuur.
3. Connotatie van gebruik ‘natuur’ als begrip, leidt veelal tot een klassieke ‘NME-reflex’ waarbij het
leren, waarderen en begrijpen van de natuur centraal staat.
4. Maatschappelijke context is de relevantie van het werken aan ‘leren van de natuur’, de keus is dan
welke fundamentele beweging daarmee ondersteund wordt. Het circulaire karakter van de ecologie,
de natuur, vormt een goede kennisbasis voor de economische veranderingen die op gang komen.
5. Grondstoffen en energie zijn in het bestaande economisch systeem de productiefactoren die voor
onzekerheid zorgen voor de toekomst, op korte termijn (energie) en op langere termijn (grondstoffen).
De natuur geeft het voorbeeld.
6. Circulaire economie vormt het kader waarin ‘leren van de natuur’ zowel de maatschappelijke
betekenis krijgt als functioneert als leerobject voor ontwikkeling van systemen, organisatiemodellen,
producten, competenties en consumptie.
7. Werken aan de circulaire economie vraagt nieuwe competenties van professionals, waarbij bedrijven
(nu al) vragen om professionals die ecologie en economie kunnen verbinden op productieve wijze.
8. Concepten als Cradle to Cradle (afval is voedsel), Biomimicry (biologie als inspiratiebron),
Ecosysteemdiensten (biodiversiteit) en Natural Step (toegepaste thermodynamica) winnen aan
aandacht en doorwerking. Dit versterkt behoefte aan het ‘leren van de natuur’.
9. Ecologische inzichten spelen op niveau Circulaire Economie een hoofdrol:
• functioneren kringlopen;
• wederkerigheid in afhankelijkheidsrelaties (symbiotische relaties);
• adaptief vermogen en veerkracht (resilience) in systemen;
• waardecreatie als basis voor evolutie/successie (cq economie)
10. Waardering voor concept circulaire economie en initiatieven die zich richten op Green-/ Bio Economy
groeit. De kennisbasis verandert daarmee van karakter in de economie.
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2 inhoud
Leren van de natuur is (nog) niet een speciaal vakgebied. Dat het in de huidige fase van ontwikkeling
tevoorschijn komt lijkt niet geheel toevallig. Al enige jaren mogen biologen als Frans de Waal gezien
worden als voorvechters van het verbinden van natuur en cultuur. Zijn publicaties (“Tijd voor
empathie” (2009), “De aap en de sushimeester” 2001/2009) laten zien dat de natuur ons (de mens) veel
kan leren. De aquatisch bioloog Marten Scheffer legt expliciet de verbinding tussen processen in de
natuur en de samenleving. Zijn publicatie “Critical transitions in Nature and Society” laat zien dat we
kunnen leren van de ‘omslagpunten’ in de natuur: abrupte wisselingen/omslagen in een systeem.
Scheffer laat zien dat de tijd er rijp voor is om te begrijpen en te handelen naar transities in complexe
systemen, waarvan de menselijke samenleving niet het geringste voorbeeld is.
Deze opsomming kan nog uitgebreid worden, de basis is ontstaan. Toepassingen zijn ook al geruime tijd
in omloop. Het proefschrift van Mechtild de Jong “Scheidslijnen in het denken over natuurbeheer in
Nederland” (2002) laat zien dat de ecologische theorievorming
continu in ontwikkeling is. Van vrijwel zuiver biologische
benaderingen tot een systeemvisie die gezien kan worden als een
dynamische ecosysteemtheorie die ruimte laat voor
waardecreatie in de verhouding tussen ecologie en economie.
Kort samengevat kende het natuurbheer een eerste fase in de
natuurbescherming (aankoop, veiligstelling specifieke
ecosystemen/gebieden), in de tweede fase speelt natuurbeheer
een belangrijke rol (instandhouding, beheer landschapselementen
e.d.) tot de fase waarin nu wordt gekeken naar dynamiek van
ontwikkeling, verbinding en samenhang: de dynamische
natuurontwikkeling. De scheiding tussen ecologie en en cultuur
vervaagt in de laatste jaren. Nieuwe concepten als biodiversiteit in
de stedelijke omgeving krijgen veel aandacht als resultante van
het voortgaande denken over natuurlijke waarden die ontstaan
door ingrepen van de mens.
Drie hoofdlijnen in de vernieuwing van producten en
productiesystemen zijn de laatste jaren in Nederland en internationaal te herkennen: Cradle to Cradle,
The Natural Step en Biomimicry. Het zijn benaderingen die zich laten karakteriseren door drie
verschillende visies op de natuur. Biomimicry richt zich sterk op de biologie en de eigenschappen van
organismen. Deze eigenschappen dienen als voorbeelden voor ontwikkeling van producten. De meest
bekende zijn het klittenband (naar voorbeeld van de ‘klit’: kleefkruid en Grote klit - Arctium lappa),
zelfreinigende verven naar voorbeeld van het lotusblad of de nieuwste mercedesmodellen (studies)
gebaseerd op het model van de koffervis.
The Natural Step is ontwikkeld in Zweden door Karl Henrik Robert. Entropie is een belangrijke kern van
deze benadering. Praktisch gezien is het gebaseerd op basale werkingen in de fysica van de natuur: de
hoofdwetten van de thermodynamica vormen uitgangspunt in het ‘kompas’ dat leidend is voor het werken
met de Natural Step.
Cradle to Cradle is de benadering die Michael Braungart en William McDonough hebben ontwikkeld.
Ecologische processen lijken de onderlegger te zijn van deze benadering: sluiten van kringlopen, behoud
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van grondstoffen, gebruik van energie van de zon en het versterken van diversiteit. De aandacht voor
relaties is een typisch ecologische benaderingswijze.
Deze drie benaderingen, Biomimicry, The Natural Step en Cradle to Cradle kunnen worden gezien als
grondslagen voor een circulaire economie. Voor een uitgebreide analyse verwijzen we hier naar het boek
van Ken Webster en Craig Johnson (Sense & Sustainability in het Nederlands vertaald als: ‘Leren van de
Natuur’, 2009/2010).
De circulaire economie is recent uitgebreid beschreven door McKinsey in opdracht van de Ellen
MacArthurfoundation2 in het rapport “Towards the Circular Economy’ (2012)
Daarin wordt ook het economisch model beschreven dat door de Nederlandse architect Thomas Rau, in
samenwerking met OPAi, is ontwikkeld: TurnToo. Dit model is gebaseerd op twee ecologische principes:
kringlopen (behoud en hergebruik van grondstoffen) en symbiose (waardecreatie van en tussen
organismen).
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3 gesprekspartners: citaten en conclusies
Gedurende de maanden augustus 2011 - januari 2012 is met een groot aantal personen gesproken:
wetenschap, bedrijfsleven, overheid en onderwijs.
1. Louise Vet (NIOO)
2. Thalita van Ogtrop en Lieke Pijpers (@circle-economy)
3. Ellen MacArthur & Ken Webster (Ellen MacArthur Foundation)
4. Robert-Jan van Ogtrop (@circle economy)
5. Saskia van den Muijsenberg (Biomimicry NL)
6. Paul Heistein (St One Planet)
7. Berend Aanraad & Freek van der Pluijm (Natural Step NL)
8. Rachelle Eerhart & Daan Bleichrodt (IVN)
9. Factory of the Future Biodiversity Network (o.a. AKZO-Nobel, DHV, Witteveen & Bosch e.a.)
10. Jim Stolze (TEDx Amsterdam);
11. Andre van de Zande en Ton Breure (RIVM);
12. Lena Euwens en Willem Ferwerda (IUCN)
13. Bram van de Klundert (WNF);
14. Carlos de Bourbon de Parme (INSID)
15. Ylva Poelman (Bionica Centrum Noord Nederland)
3.1 Louise Vet (NIOO)
Prof. dr. Louise Vet is directeur van het NIOO (Nederlandse instituut voor Ecologie, onderdeel van de
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap (KNAW). Zij pleit in woord en daad voor beter
samengaan van natuur en cultuur. Louise Vet is leidend in het wetenschappelijk debat rond Cradle to
Cradle en de vermaatschappelijking van ecologie. De hoofdvestiging van het NIOO is nieuwgebouwd in
Wageningen (opening 2011) is geheel gebouwd volgens deze principes: materiaalgebruik, versterking
biodiversiteit op locatie, energie sufficiënt en een gezond werkklimaat.
Louise Vet ziet veel initiatieven ontstaan die gebaseerd zijn op een beter begrip van de relatie tussen
economie en ecologie. Zij verwijst ondermeer naar de video ‘Loop City’ waarin de architect Bjarke Ingels
(Dk) ingaat op de samenhang. Ook de ideeën van Jacqueline Cramer die uitgaan van de ecologische
ontwikkeling van industrie: systeemgericht en daarmee doorbrekend van de ‘oude’ lineaire
systeemkenmerken.
Bij de opening van het NIOO (september 2011) staan economie en leren van de natuur centraal.
Louise Vet schetst het bijgaande schema als basis voor Leren van de Natuur in Nederland. Dit drieluik
omvat drie hoofdlijnen:
• systeemdenken en communicatie: partners als IUCN, WNF en de media
• kennis van de natuur: NIOO, NEMO en Naturalis
• New Economy: St. Doen, Ogterop(zie hieronder), TurnToo en bedrijven als DSM / AKZO-Nobel
In dit drieluik zou helderheid moeten komen over ecologische principes met relevantie voor verschillende
doelen (visie) en dan werken aan concretisering in uitvoering. Daarbij kan wellicht aangehaakt worden bij
de plannen (16) die door de Young Leaders for Nature zijn gemaakt.
Louise Vet verwijst ook naar het bestaande netwerk ‘Leaders for Nature’ van IUCN en de betrokkenheid
die CEO’s als Feike Sybesma (DSM) en Hans Wijers (Akzo-Nobel / Heineken).
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Uiteindelijk voorzien we (Louise Vet / Douwe Jan Joustra) een strategie die als volgt aan te duiden is:
★Vorm een helder consortium
- liefst door aanhaken bestaande initiatieven
- Circle Economy network
★Organiseer een publieksevent
- expo en expolab
- concrete voorbeelden
- samenwerking NEMO / Naturalis
★Formuleer challenges aan het bedrijfsleven
- nieuwe verdienmodellen (vgl. TurnToo)
- zoek samenwerking ondernemers-onderzoek-overheid-onderwijs
★Aanhaken bij internationale netwerken
- Ellen MacArthur Foundation als primaire partner

3.2 Thalita van Ogtrop / Lieke Pijpers (@circle-economy)
Twee jonge ondernemers die bezig zijn met een zoektocht naar nieuwe businessmogelijkheden waarbij
thema’s als duurzaamheid, economische ontwikkeling, nieuwe technologie en van marge naar
mainstream gekoppeld kunnen worden.
Thalita Ogtrop en Lieke Pijpers zijn twee jonge ondernemers die ambitieus een businesscase proberen te
bouwen rond de Circle Economy. Die economie heeft als kenmerken:
1. Energy and Resources - Limit the use of resources and recycle.
2. Ecosystems - Preserve and restore natural balance.
3. Waste - Limit impacts to the regenerative power of the Earth.
4. Social and Welfare - Protect and restore the right of people (and animals)
De inhoud van deze deelthema’s laat zien dat ‘Leren van de Natuur’ zeker een actueel thema zal zijn van
de inzet. Om dit vorm te geven is gesproken over de mogelijkheid om in Amsterdam of elders in
Nederland te komen tot een ‘concept building’. Hierover is lang gesproken met daarbij veel aandacht voor
het dilemma van het realiseren van de aanvankelijke investeringen en de moeilijkheid om de langere
termijn met een gesloten business case voor exploitatie rond te krijgen. Daarbij is gesproken over de
‘aantrekkingskracht’ voor (betalend) publiek en de noodzaak om een eigen gebouw te realiseren om de
doelstellingen van de Circle Economy te realiseren.
Fundamenteel werd in het gesprek ingegaan op het verschil tussen het werken aan oplossingen versus
het werken aan condities voor verandering. Het werken aan condities voor de verandering is wat beide
ondernemers aanspreekt.
Zij kunnen een factor zijn die baanbrekend werk kan doen. Ondernemers creëren oplossingen sneller dan
wie ook: als ze maar de mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk de markt te benaderen. De basisconditie
daarvoor is een financiering die vanuit een ander perspectief werkt dan rendement op korte termijn.
Uiteindelijk is gesproken over het bijeen brengen van investeerders en ondernemers die de capaciteit
hebben om een investeringsfonds (o.i.d.) te starten, gericht op het versterken van de circular economy.
Als voorbeeld is hierbij gesproken over: Cradle to Cradle heeft in Limburg een flinke swing gekregen door
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een bijdrage uit het Limburgs Innovatie Fonds aan de KvK-Limburg. Dat heeft geleid tot een groot
maatschappelijk rendement: de regio staat nu aan de top van de C2C-inzet op lokaal, regionaal en
provinciaal niveau. Natuurlijk is dat een ander rendement dan een investeringsfonds zou zoeken. Die
kansen komen nu op.
3.3 Ellen MacArthur3 / Ken Webster (Ellen MacArthur Foundation)
De oprichtster en naamgeefster aan de Ellen MacArthur Foundation (EMF) heeft haar naam en faam te
danken aan het wereldrecord solo rond de wereld zeilen dat ze vestigde in 2005. In 2010 richtte zij de
EMF op met als hoofddoelstelling een actieve en doorslaggevende rol te spelen bij de transitie naar een
nieuwe economie, die duurzame ontwikkeling mogelijk maakt.
Ken Webster is Head of Learning bij de Ellen MacArthur Foundation. Hij is ontwikkelaar van curricula,
verzorgt workshops en is auteur van het boek ‘Sense and Sustainability (samen met Craig Johnson) dat
ingaat op de consequenties voor het leren en ondernemen van concepten als Cradle to Cradle ofwel
benaderingen gebaseerd op het sluiten van kringlopen in, productie en consumptie.
De Ellen MacArthur Foundation (EMF) bestaat inmiddels ruim een jaar en heeft een enorme impact in het
UK en ook in Frankrijk bij bedrijven als Renault. In de UK zijn bedrijven als Cisco, National Grid en
andere direct betrokken als founding fathers. De EMF kent geen overheidssteun en draait op bijdragen
van de betrokken bedrijven. Zowel basisfinanciering als projectfinanciering en ‘in kind’ door actieve
betrokkenheid bij educatieve programma’s. In het gesprek komen verschillende thema’s aan de orde,
zoals de organisatie van enkele kennis- en leerprogramma’s in de eerste helft van 2012: studytour voor
deans van business schools uit Engeland en Europa, bezoek aan Nederland met als thema ‘Changing
businessmodels’.
Coherentie is een belangrijk thema in het werk van de EMF. De boodschap dient coherent te zijn en altijd
verbonden aan een toekomstperspectief, gebouwd op ‘whole systems thinking’. Het oude denken in de
educatie karakteriseert de EMF als ‘machineview’ en komt voort uit het verlichtingsdenken. Oplossingen
leiden veelal tot negatieve effecten elders. De verslaving aan deeloplossingen is groot geworden. Het
nieuwe framework gaat uit van de dynamiek die in een systeembenadering besloten is. De lineaire
benadering wordt circulair en is gevoelig voor feedback. Systemen zijn niet-lineair. Verbindingen zijn
belangrijk, inzicht in de systeemcondities, omgaan met onzekerheid, maar vooral: ‘feel the sense of the
flow’. Om het in termen van Ellen MacArthur te zeggen: “You’re the master of the ship but embedded in
bigger systems and that requires adaption”. Dan is het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het
leven. De natuur kent het begrip ‘tipping points’ (zie ook werk Marten Scheffer, Wageningen), de
omslagpunten.
In het onderwijs is de systeembenadering gemarginaliseerd, vooral ook in het Voortgezet Onderwijs, door
de vakgerichte benadering. Ken Webster benadrukt dat aandacht voor de combinatie van details en
systeem leidt tot inzicht. Hij verwijst hier naar de “Kahn-academy en het Stockholm Resilience Institute).
Het werken vanuit het principe “Rethink and Redesign” is niet eenvoudig, er valt dan voor de lerende veel
te ontdekken. Geef dus tijd voor basiskennis en help ze om coherent te zijn en keuzes te maken. Dat
vraagt methodisch aandacht voor het creëren van een creatieve omgeving en het versterken van het
benutten van ieders kwaliteiten.
“It’ all in the economy” is deel van de analyse van de EMF. Besteed veel aandacht aan Business schools,
economische studies en opleidingen met als sleutel de uitdaging om te weken vanuit design en
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technologie. Daarmee wordt vanuit een stevige wetenschappelijke basis gewerkt: hoofdwetten van de
thermodynamica, biologie, ecologie etc. Niet alleen in het onderwijs, ook de burger zal sterker betrokken
moeten worden bij systeemdenken.
Altijd gaat het bij een systeembenadering om het geven van een goede context waaruit vervolgens een
goed proces kan worden ingericht. Dus: proces binnen een context en een goede uitdaging om creatief
en ontwerpend naar het systeem te kijken. Wees daarbij altijd expliciet als het gaat om de eigen
boodschap. In het geval van de EMF: the Circular Economy.
Voor Nederland is ook een ander thema dat Ken Webster in bracht van belang, zeker als het gaat om het
creëren van nieuwe (overheids-)programma’s. Framing is de kern. Als een thema in het kader van een
crisis wordt geplaatst, dan zal het ook vanuit dat kader worden beschouwd: dat levert wel denken over
overlevingsstrategieën op, maar geen wezenlijke aandacht voor de verandering, de transitie, die echt in
ontwikkeling kan komen. Op zijn Hollands gezegd: kijk vooruit en daag uit tot nieuwe oplossingen. De
EMF beschouwt de Circular Economy dan ook als een nieuw te ontwikkelen perspectief dat nieuwe
waarden kent en nog voor een belangrijk deel ontworpen moet worden (re-think & redesign). Voor NME
zou dit simpelweg kunnen betekenen: wel aandacht voor ecologische basisvorming en vervolgens de
lerenden uitdagen tot toepassing van de ecologische principes op hun eigen situatie.
Ze zijn graag bereid om hun materialen te delen met Nederland. Inmiddels ligt er een voorstel over
gebruik in Nederland bij het platform Circle Economy.
3.4 Robert-Jan van Ogtrop (@circle economy / Foundation for Natural Leadership)
Oud CEO en nu ondernemer die netwerken van ondernemers bouwt, gericht op het versterken van de
circulaire economie. Oprichter van de stichting @Circle Economy. Duurzaam leren denken door een week
deel uit te maken van de Afrikaanse natuur is de basis waarop Robert-Jan van Ogtrop zijn werk baseert
in de Foundation for Natural Leadership.
De “Cirlce Economy” is een platform van ondernemers (en bedrijven) waarin gewerkt wordt aan het
doorbreken van het klassieke ‘lineaire economische model’ naar de ‘Circular Economy’. Aanleiding is de
toenemende druk op de leefbaarheid van onze aarde door klimaatvraagstukken, achteruitgang
biodiversiteit en de monumenten van afval, zoals de plastic soup in de oceanen. Het systeem van ‘take-
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make-dispose’ dat het functioneren van de menselijke samenleving kenmerkt vraagt om een herijking.

Van Ogtrop gelooft sterk in de kracht van de mens en zijn/haar ondernemend vermogen. Bedrijven en
entrepreneurs kunnen een vitale rol spelen bij verandering, de transitie naar een anders functionerend
economisch model. De deelnemers aan het Platform geloven dat het de innovatieve kracht van
ondernemers zal zijn die echte verandering kan brengen.
Robert-Jan van Ogtrop vindt een belangrijk deel van zijn inspiratie in de natuur. Hij beheert grote
natuurgebieden in Zuid-Afrika en brengt daar mensen bijeen om te ervaren wat de kracht en
kwetsbaarheid van de natuur is.
Ht Platform is opgebouwd rond vijf aanpakken: beleid (lobby), bijeenbrengen van kapitaal/investeerders
(leverage of capital), nieuwe bedrijfsvormen (Business Transformation, leeraanpak (education) en
communicatie. Voor nadere onderbouwing zie bijlage 1, het werkdocument van de Circle Economy.
Voor de leeraanpak is een connectie ontstaan met de Ellen MacArthur Foundation. EMF zal haar
materiaal beschikbaar stellen en een eerste ‘docententraining’ verzorgen voor het Platform Circle
Economy, in de tweede helft van 2012.
Het Platform werkt aan een voorstel voor de Green Deal Circle Economy, in samenwerking met OPAi.
Hopelijk is dat een goede opstap voor een volwaardige participatie van de Rijksoverheid in het Platform.
3.5 Saskia van den Muijsenberg (Biomimicry NL)
Een van de oprichters van BiomimicryNL. Saskia geeft lezingen, trainingen, ontwikkelt en begeleidt
workshops en is betrokken bij diverse innovatietrajecten. Ook is zij verantwoordelijk voor de
communicatie van biomimicryNL en haar activiteiten. Om zichzelf verder in het vakgebied biomimicry te
bekwamen neemt ze deel aan het BPCP (Biomimicry Professional Certificate Program). Tarsy Lossbroek
van Agentschap NL (programma NME) neemt deel aan dit gesprek.
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Biomimicry NL heeft in het najaar van 2011 een Green Deal afgesloten met de Rijksoverheid. Daarmee is
niet alleen erkenning gegeven van het belang van Biomimicry maar zijn ook
(samenwerkings-)mogelijkheden ontstaan om er met grotere kracht aan te werken. Vanuit de
betrokkenheid bij het thema Leren van de Natuur, is Biomimicry NL graag een van de partners als het
gaat om uitwerking van een nieuw programma.
Biomimicry NL werkt samen met de Twentse Businessschool TSM in een masterclass voor jonge
bouwprofessionals: hoe kan biomimicry toegepast worden in de bouw: evoluerend, flexibele
functionaliteiten en dergelijk.
De Green Deal is ingezet in samenwerking met Marjan Hopman van het ministerie E,L&I (taskforce
biodiversiteit) waarbij innovatie leidend is, naar voorbeeld van Biokon.de in Duitsland. De “life’s principles”
zijn leidend voor Biomimicry NL en zij zien daarin een grote waarde voor Leren van de Natuur. Biomimicry
NL is te klein om veel zelf te kunnen doen, richt zich dus vooral op begeleiding, opleiding en activering.
Dat vraagt een open oog voor mogelijkheden van aansluiting.
Gesuggereerd wordt in het gesprek dat aansluiting bij de CoP Groen en Welzijn (initiatief Tarsy
Lossbroek) mogelijk is.
In Amersfoort is een verbinding ontstaan tussen Biomimicry NL en het NME-centrum. Daarbij zijn vele
partijen betrokken en dat geeft ondermeer enthousiasme bij de betrokken wethouder.
Twee sporen worden geïdentificeerd als belangrijk:
•de innovatiekracht van Leren van de Natuur wordt door het werk van Biomimicry NL zichtbaar en
voelbaar. Dat vraagt nog om sterkere profilering om het resultaatgerichte werken, zichtbaar te maken.
Erkenning en herkenning, daar is nog behoefte aan;
•noodzaak om tot een systeemaanpak te komen. Daar ligt een basis in het leren van de natuur in zichzelf.
Herkenning van korte en langere feedbackloops zijn dan van belang voor LvdN. De “life’s principles” zijn
daarbij van groot belang. Daarmee kunnen de lerenden het weten en kunnen opnieuw verbinden.
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3.6 Paul Heistein (St One Planet)
Paul is oprichter en voorzitter van de One Planet Foundation. De One Planet Foundation is in mei 2006
opgericht onder de naam Stichting EcoVilla. Haar doelen zijn CO2 reductie en het terugbrengen van de
mondiale voetafdruk naar één planeet. Initiatief is geboren in de samenwerking tussen bedrijven en is nu
een niet-commercieel samenwerkingsplatform. One Planet creëert en realiseert innovatieve en
inspirerende projecten voor duurzaam leven en werken.
De Stichting One Planet beschouwt zichzelf als een kraamkamer voor duurzame ontwikkeling. De
concepten als de ecologische voetafdruk is daarbij sterk aanwezig. Het raamwerk vat Heistein samen als:
“one planet living”. De kleine groep professionals en betrokken vrijwilligers pakken projecten zoveel
mogelijk thematisch aan: idee uitwerken tot businesscase. De basis ligt in de 10 principles van WWF One
Planet Living 4 en de benadering die is opgezet door Nico Boersen uit Harderwijk: People for Earth. Leren
van de Natuur wordt zeer belangrijk geacht door Heistein: consumeren is weliswaar basic, maar ook niet
meer dan dat. De mens lijkt de piramide van Maslof wel vergeten te zijn.
Leren van de Natuur betekent voor de stichting On Planet vooral:
- don’t waste energy;
- don’t waste resources;
- lifestyles relateren aan leren van de natuur: geen verspilling
De stichting maakt zich zorgen over het kennisniveau van kinderen en jongeren: zij weten betrekkelijk
weinig van energie (fundamenteel inzicht en eindigheid fossiele bronnen). Leren moet tegelijkertijd los
komen van de fossiele energie. Het belemmert het denken over de wijze waarop ‘we’ los kunnen komen
van de fossiele bronnen. Het kan, maar we weten het niet. Dat is niet alleen afhankelijk van nieuwe
technologie, maar ook van bewuste keuzes maken. Janine Schreurs benoemde het als: “changes in
outlook”.
3.7 Berend Aanraad / Freek van der Pluijm (Natural Step NL)
Initiatiefnemers van The Natural Step NL (TNS). Nadat eind jaren negentig eerdere pogingen waren
gedaan om te komen tot een Nederlandse ‘tak’ van TNS, lijkt nu de tijd rijp voor een werkelijke start. The
Natural Step zet zich in voor capaciteitsontwikkeling, advies en onderzoek naar de wetenschap van
duurzaamheid en het koppelen daarvan aan de toepassing in de praktijk en de ontwikkeling van tools.
The Natural Step werkt met mensen binnen organisaties om weloverwogen beslissingen te nemen en
vooruitgang te creëren door de dialoog te faciliteren over de vele uitdagingen en kansen waar we
tegenaan lopen in de transitie naar een duurzame samenleving. Ook voor The Natural Step is leren van
de natuur een belangrijk thema. Zowel omdat zij de “Circulaire economie” als een goed doel herkennen
maar ook omdat The Natural Step zelf e op is gebaseerd. Het onderscheidt zich van Cradle to Cradle
(gebaseerd op ecologische principes) doordat sterker de nadruk ligt op de hoofdwetten van de
thermodynamica. Basiskennis van fysica en ecologie, de natuur, is voor the Natural Step van wezenlijk
belang.

3.8 Rachelle Eerhart / Daan Bleichrodt (IVN)
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Voor het programma NME (en wellicht ook LvdO) is het mogelijk de moeite waard het lesmateriaal dat
Steven Stirling enige jaren geleden ontwikkelde voor WWF Scotland, op basis van deze principles, nog
eens te waarderen op de kwaliteit die het kan brengen voor de huidige praktijk van NME.
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IVN is de vereniging voor vrijwilligers en professionals in natuur- en milieu-educatie (NME) in Nederland.
Eerhart en Bleichrodt zijn vertegenwoordigers van de jonge professionals die momenteel ‘zoeken’ naar
de betekenis van NME in de huidige tijd.
Bij het IVN is zeker belangstelling voor de benadering ie is beschreven door Ken Webster en Craig
Johnson in Leren van de Natuur. Het blijkt moeilijk te zijn om bij het gebruik van die titel, de ‘mindset’ van
betrokkenen los te krijgen van de bestaande NME-praktijk. Tenslotte staat de natuur daarin veelal al
centraal.
De vrijwilligers zien nog weinig relevantie in een andere benadering van de natuur en herkennen het dus
niet. Hiervoor zou een reeks voorbeelden goed kunnen werken.
Voor het onderwijs ziet IVN vooral kansen in het VO. Daar is een grote behoefte aan ‘slimme educatieve
oplossingen’, waarbij de vergelijking wordt gegeven met televisieprogramma’s als de “Keuringsdienst van
waarde”.
Er ontstaat een stevige discussie over de beoogde vernieuwingen, de focus op de ‘ecologische
basisvorming nieuwe stijl’ en de wijze waarop implementatie in het werk van IVN, haar consulenten en
de lokale NME-centra kan plaats vinden. IVN ziet hierbij zeker een rol voor zichzelf.
IVN werkt momenteel met een TV-producent aan een programmareeks ‘Dromenland’. In dat concept kan
leren van de natuur wellicht een rol spelen. In het gesprek hierover is vanuit OPAi sterk gewezen op de
aanpak die bekend staat als ‘framing’. In dit geval zou dat betekenen dat de ‘boze’ dromen over alles wat
er mis ging en mis kan gaan minder leidend zouden moeten zijn. Eerder gaat het om het aanspreken van
creativiteit, toekomstwensen en dergelijke.
Graag werkt het IVN mee aan de beoogde herijking van de ecologische basiskennis, zodat er een
optimale basis ontstaat in Nederland voor het ‘Leren van de Natuur’.
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3.9 Factory of the Future Biodiversity Network (o.a. AKZO-Nobel, DHV, Witteveen & Bos)
De samenhang tussen biodiversiteit en eco-systeemdiensten (biodiversiteit) en economische activiteit
wordt steeds breder erkend. Als vervolg op een eerder initiatief Factory of the Future is op initiatief van
Jan Verlaan (e.a.) van AKZO_Nobel dit netwerk ontstaan. Hoe kan de factory of the future een bijdrage
leveren aan de versterking van biodiversiteit, is de kern van dit netwerk.
Dit netwerk van bedrijven probeert invulling te geven aan de vraag hoe biodiversiteit in 2050 er uit zou
kunnen/moeten zien: de geformuleerde ambitie is samen te vatten als “no-net-loss”. De groep werkt langs
drie lijnen: communicatie, terms of reference en financieel. Met name de terms of reference (ToR) zullen
invulling krijgen die niet alleen technische maatregelen beschrijven maar een basis in principles zullen
vinden: wat zijn de sleutelfactoren in productie (ketens) en productiefaciliteiten (plant) die biodiversiteit
versterken. Daarbij wordt gekeken naar genetische diversiteit, diversiteit op soortenniveau en op
ecosysteemniveau. Centraal lijkt te staan de wijze waarop bedrijven de condities kunnen creëren die een
goede basisvormen voor biodiversiteit. Geconstateerd is dat de gezochte samenhang tussen het creëren
van de condities voor biodiversiteit, de inzet in het productieproces en de productielocaties zal vragen om
versterking van het ‘leren van de natuur’ om tot competenties te komen bij de professionals die de
samenhang zien tussen de economische en de ecologische dragers van het bedrijf.
3.10 Jim Stolze (TEDx Amsterdam)
Jim Stolze is initiatiefnemer van de TEDx Amsterdam conferenties die in 2009 zijn gestart. Mede met
steun van het programma LvDO/Agentschap NL. Stolze en zijn team stellen in hun programmering
relaties tussen mensen onderling en met hun omgeving centraal.
TEDx Amsterdam wordt inmiddels internationaal gezien als een leidend initiatief.
Met Stolze slechts kort over LvdN gesproken. Hij ziet zeker een relatie met de programmering van TEDx
en zal daar ook zeker aandacht voor blijven vragen, zowel met betrekking tot de circulaire economie als
Leren van de Natuur an sich. De programma-commissie werkt echter behoorlijk autonoom en dat is een
kracht van de TEDx aanpak Amsterdam.
3.11 Andre van der Zande en Ton Breure (RIVM)
Andre van der Zande is als DG RIVM actief. Ton Breure werkt aan vraagstukken die een nauwe
verbinding hebben met de ‘levende natuur’.
RIVM werkt niet direct aan de thematiek, maar kent wel vraagstukken en (mogelijke) oplossingen die
nauw aansluiten. Van der Zande vat het zo samen:
- de gezonde mens;
- de gezonde leefomgeving en
- een sterke sociaal culturele basis.
RIVM kent geen budgetten voor vernieuwing, dat (ontwerp) is zaak PBL en TNO. Hoewel er wel
openingen lijken te zijn, politiek gezien, in het verlengde van de bestaande expertise (bv. Reach) om in
het kader van de Groene Economie werk te doen. vd Zande ziet de Groene Economie en de Circulaire
economie als leden van dezelfde familie. RIVM zit vooral in het milieu- en gezondheidsdomein en zal
daarom niet in het hart van ‘Leren van de Natuur’ staan. NIOO levert de specifieke ecologische kennis.
Bij de Groene Economie, de “Bio-based Economy”, gaat het primair om door fotosynthese gecreëerde
stoffen. RIVM heeft veelal een validerende rol, zoals fijnstof in de stad. Rob Wolters werkt mee aan
certificering van steden, het opzetten er van en de overdracht naar ‘anderen’ in opdracht van de
ministeries (I&M). In het verlengde hiervan wordt gewerkt aan ecosysteemdiensten voor de stad:
bezuinigen en toch een mooie stad? De natuur helpt.
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RIVM heeft een rijke kennisbasis en een positie als meedenker kan zeker als het gaat om LvdN en de
Circulaire Economie. Dat zal gekoppeld moeten zijn aan programma’s of als er specifieke zaken zijn via
de ‘Green Deals’. Zo mogelijk kan RIVM wel een bijdrage leveren aan verkenningen. Een positieve
opening waar het gaat om verdieping van het thema Leren van de Natuur en/of de circulaire economie.
Tenslotte geeft van der Zande aan dat voor een circulaire economie het denken en werken in
symbiotische relaties de kern vormt: waar dat mogelijk is, ontstaan nieuwe verdienmodellen.
3.12 Lena Euwens en Willem Ferwerda (IUCN)
Het Nederlandse bureau van de International Union for Conservation of Nature is gestart als ledencontact
van de Nederlandse IUCN-aangeslotenen. In de loop der jaren heeft IUCN-NL een groot aantal
activiteiten ondernomen, waaronder de projecten “leaders for Nature” en Young Leaders for Nature”.
Een verkennend gesprek, waarbij Willem Ferwerda slechts kort aanwezig kon zijn. Inmiddels is Ferwerda
vertrokken bij IUCN als directeur en treedt hooguit nog als adviseur op. Lena Euwens werkt tijdelijk bij
IUCN en probeert verbindingen te leggen, zowel vanuit het thema Biodiversiteit binnen de Top-sectoren
benadering als vanuit de opzet van de Green Deals.
Rondom businessmodellen speelt continue de vraag of biodiversiteit een gevolg is van businessmodellen
of ook aan de basis kan staan voor die businessmodellen. Inmiddels is duidelijk dat de Green Deal ‘CoP
Biodiversiteit’ van Agentschap NL in samenwerking met 15+ bedrijven hieraan een belangrijke bijdrage
gaat leveren.
IUCN werkt het liefst met bedrijven die echt iets willen en ondersteuning zoeken in de “gouden
driehoek” (Onderzoek, Onderwijs en Ondernemen). Daarbij kan IUCN bijdragen vanuit haar bestaande
en langjarige kennisbasis op dit vlak en aangeven welke effecten er zullen zijn van de condities die door
bedrijven worden gerealiseerd (positief en negatief). IUCN heeft weinig tot geen middelen, maar wel
kennis en aandacht daar waar werkelijke ontwikkelingen plaats vinden.
Het netwerk van de (Young) Leaders for Nature kan van waarde zijn zij de programma-aanpak Leren van
de Natuur en het thema Circulaire economie. Deze netwerken staan er zeker open voor en zullen zich
graag laten activeren.

3.12 Bram van de Klundert (WNF)
Bram van de Klundert, directeur Natuurbeheer Nederland Wereld Natuur Fonds (WWF), auteur van
boeken als ‘Verlangen goed te leven’ (2009) en ‘Wildernis in Nederland (2010). Van de Klundert zoekt
continu naar de relatie tussen mens en natuur, vanuit nieuwe en ondernemende perspectieven.
Een bijna natuurlijke partner voor Leren van de Natuur is het WNF. Momenteel niet direct bezig met het
thema, zeker omdat de Nederlandse natuur behoorlijk onder druk staat en de communicatie zich vooral
daar op lijkt te richten. Ook worden er successen geboekt, zoals de realisatie van het Horsterwold (staat
goed op de agenda, realisatie komt mogelijk).
Er zal nog verder gesproken moeten worden met WNF over de werkelijke mogelijkheden tot
samenwerking.

3.13 Carlos de Bourbon de Parme en Peter Gersen (INSID)
Prins Carlos de Bourbon de Parme leidt de Stichting Insid, Instituut voor Duurzame Innovatie en
Ontwikkeling in Den Haag. Deze stichting brengt duurzame ideeën verder. Een voorbeeld is momenteel
"Nederland krijgt Nieuwe Energie”. INSID ziet zeer veel vernieuwende ontwikkelingen die het duurzame
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ideaal perspectief geven. Dat vind plaats op allerlei terreinen en niveaus: van politieke beleidsmakers tot
multinationals, van civil society tot kennisinstituten. Van media tot consument.
Een bijzonder gesprek waarin zeer veel herkenning van benaderingswijzen tevoorschijn kwam.
Duurzame Ontwikkeling heeft een nieuw beeld nodig, vooral om het gevoel van ‘schuld en boete’ kwijt te
raken. Dat vraagt overigens niet alleen een goede framing maar ook een goede bewaking van inhoud en
kwaliteit. Leren van de natuur en de circulaire economie zijn direct met elkaar verbonden in het beeld van
INSID. Er zijn nieuwe partijen nodig en de circulaire economie lijkt een goed kader om die nieuwe partijen
te activeren.
De naam ‘Leren van de Natuur’ wordt niet als erg sterk ervaren, de inhoudelijke bedoelingen wel. Het
werk van de Ellen MacArthur Foundation, waarmee prins Carlos kennismaakte tijdens de opening van het
NIOO in Wageningen, spreekt hem zeer aan: de positieve inzet is zeer sterk. De vraag is wel of de
Angelsaksische aanpak 1:1 kan worden overgenomen, dat heeft namelijk het risico van de ‘plank mis
slaan’. De culturele context zal daarbij een belangrijke rol spelen. Nederland kent andere connotaties.
Het zoeken naar een nieuwe modus operandi is daarbij van belang: van een strategie van beschermen/
afschermen naar een modus die uitgaat van ‘waarde’, lijkt een goede keus. De droom die daarbij
genoemd wordt is een benadering die voortkomt uit de ‘Liberal Arts Education’ waarin een hoge kwaliteit
zit in de bouwstenen (vergelijk boek Bram van de Klundert “Het Goede Leven”) omdat de relatie mens
natuur wordt geplaatst in een culturele context en keuzemomenten voor iedereen. Idealiter geeft het een
gemeenschappelijke taal en gedeelde basis. Verder: “...geen masterstudie zonder inhoud op duurzame
ontwikkeling...”
Advies aan de makers van een programma Leren van de Natuur (werktitel):
a. Neem ‘framing’ als leidraad;
b. Argumenteer en verbind theorie en praktijk;
c. Doordenk ‘slimme’ benadering o.a. van de Energieke Samenleving en
d. zoek nieuwe partners.
Daarbij hoort het identificeren van de juiste partijen voor brainstorms over vorm en inhoud waarbij de
goede voorbeeld uit de UK meegenomen kunnen worden. Vervolgens is presentatie aan bedrijven van
belang, bijvoorbeeld via de HR-directeuren van een groep bedrijven die binnenkort bijeen zijn bij INCID in
Zeist/Austerlitz).
3.14 Ylva Poelman (Bionica Centrum Noord Nederland)
Ylva Poelman (1966) studeerde in 1990 af aan de Rijksuniversiteit Groningen als natuurkundige en
sterrenkundige. Zij richtte in 1994 met een aantal studievrienden
het bedrijf voor ict-innovatie EverMind op, dat uitgroeide tot een onderneming met twintig medewerkers.
Nadat Poelman in 2001 EverMind had verkocht, vestigde ze zich met het bedrijf Ynnovator als zelfstandig
innovatieadviseur. Bionica is vergelijkbaar met de term Biomimicry en is gebaseerd op het boek van
John J. Videler: Bionica, leren van de natuur (2010). Zij werkt aan de oprichting van het Bionica Centrum
Noord Nederland 5.
De bionica heeft de techniek al veel vondsten opgeleverd, maar in de natuur is volgens Poelman nog een
schat aan kennis te winnen. Bedrijven spreken die rijkdom naar haar mening nog veel te weinig aan voor
innovatie, doordat ze nog onbekend zijn met de mogelijkheden van de bionica.
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"Ze hebben de neiging als ze een probleem hebben, zelf naar een oplossing te zoeken. Het kan heel lang
duren en veel geld kosten, voor ze daarin slagen. Je kunt ook kijken hoe planten en dieren een
vergelijkbaar probleem overwinnen. Die kennis is er gewoon, je hoeft er niets voor te betalen. Beter goed
gejat dan slecht bedacht", aldus de innovatieadviseur.
Het Bionicacentrum dat haar voor ogen staat, lost niet alleen problemen van bedrijven op, maar verricht
ook eigenstandig onderzoek. Poelman: "Om te beginnen heb je een toegewijd kernteam nodig van een
bioloog, een scheikundige, een natuurkundige en een werktuigbouwkundige. Dat moet snel en efficiënt
oplossingen kunnen aandragen."
Behalve een mondiaal gezaghebbend instituut van kennis en innovatie, moet het Bionicacentrum ook een
aanjager van de noordelijke economie worden. "Het moet bepaalde principes zo ver uitwerken, dat je er
commercieel iets mee kunt. Daaruit kan een heel innovatieve nijverheid ontstaan, ook bij bestaande
bedrijven."
Ze meent dat het Bionicacentrum de aandacht van de jeugd moet zien te trekken. "Jongeren hebben
weinig belangstelling voor techniek. Je moet ze enthousiast zien te krijgen voor bèta-vakken. Bionica
biedt doorvoor gelegenheid. Het maakt techniek aaibaar. Kinderen hebben veel belangstelling voor
dieren. Het Bionicacentrum zou samenwerking kunnen zoeken met attracties als de Hortus in Haren en
het Dierenpark in Emmen." De inzet van bedrijfsleven, politiek, kennisinstituten, brancheorganisaties en
investeerders is volgens Poelman nodig om het Bionicacentrum te realiseren.
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4 Inhoudelijke en methodische kernpunten
4.1 Framing
Uit de analyses komt naar voren dat de context waarin kennis en leren van de natuur geplaatst wordt
sterk toekomstgericht is. Productontwikkeling, nieuwe economische systemen en kwaliteit van leven
kunnen nu vorm gaan krijgen. Het herijken van de bestaande uitgangspunten leidt tot een ontwerpopgave
voor de toekomst. Leren bereidt mensen voor op de toekomst, geeft ze de bouwstenen mee vanuit de
wetenschap en maatschappelijke verhoudingen.
In de gesprekken is dit benoemd als ‘framing’.
Framing is de benadering vanuit het perspectief waarvoor ontvangers het vatbaarst zijn. In bommeliaanse
taal: bepaal het ‘denkraam’ dat gehanteerd wordt. Als dat gericht is op de ‘doem’ van de achteruitgang,
afbraak en onomkeerbaarheid van de relatie mens - natuur, dan zal machteloosheid en ontkenning van
nieuwe stappen het resultaat zijn.

Zo kiest een fabrikant van vruchtensappen, die begrippen als gezond, natuurlijk,
ambachtelijk en oprecht met zijn merk wil associëren, voor een etiket dat vermeldt dat het
fruit "vers geplukt" is. Een denkbaar even juiste vermelding "afkomstig van massale teelt"
roept heel andere, commercieel minder wenselijke, begrippen op.
--bron: Wikipedia, lemma ‘Framing”
Door het kiezen van een positief frame, denkraam, zal de lerende meer toekomstgericht zijn en meer
leren van het heden en verleden. Dat betekent niet dat ontkenning een ingebouwde waarde is. Natuurlijk

advies
Geef het ‘nieuwe’ programma niet een titel die verwijst naar ‘oudere’ opvattingen (leren van de natuur
klinkt als kennis der natuur) maar een toekomstgerichte en uitdagende richting: kennis- en
leerprogramma Circulaire Economie
wordt de realiteit meegnomen en vaak zelfs als basis voor leerprocessen. Vanuit het principe “rethink and
redesign” worden de lerenden uitgedaagd om nieuwe beelden, nieuwe handelingen en nieuwe
(economische) systemen te bedenken. Daarmee wordt het ontwerpend vermogen versterkt en de
openheid van geest voor nieuwe oplossingen. Het leren kennen van de oplossingen van vandaag, is het
leren van het verleden: immers de toekomst zal anders zijn dan het heden. Anders dan bij het gebruik
van argumenten als overtuigingsmiddel, gaat het bij framing vooral om de associaties bij het beeld. Het
beeld dat momenteel naar boven komt, is dat van de circulaire economie. Een sterk beeld omdat er (nog)
geen negatieve connotaties aan verbonden zijn. Ook is het een perspectief dat voorlopig onomstreden is,
de positieve elementen vormen een goede uitgangsbasis: grondstoffen worden gebruikt en niet verbruikt.
Het economisch perspectief haakt aan op een van de belangrijkste onzekerheden van mensen: het
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inleveren van welvaart dat veelal aan de klassieke duurzaamheidsbeelden wordt verbonden. Tenslotte
geeft het een positief beeld voor de toekomst 6.
4.2 basiskennis
Het denken in systemen vormt een goed perspectief voor kennis en leerprogramma’s. De praktijk is
echter dat de verbinding van theorie en praktijk vanuit een systeembenadering veelal erg moeilijk is. Dat
geeft een uitdaging aan het kennis en leren die tegemoet komt aan de intellectuele vermogens van de
mens. In de gevoerde gesprekken komt naar voren dat basiskennis van de natuur belangrijk is als
bouwsteen voor de competente professional van morgen, de competente burger. Daarbij gaat het niet om
theoretische concepten, maar om voldragen kennis der natuur op ecologisch en fysisch niveau. Deze
kennis is in de wetenschap al lange tijd de basis.
De bestaande professionaliteit in natuur- en milieu-educatie en het onderwijssysteem, ligt niet ver af van
de gevraagde basiskennis. Het vraagt een ontkoppeling van de echte basiskennis en de
toepassingsgerichte benadering van milieu, klimaat en energie. Voor de framing, gericht op de circulaire
economie, is de basiskennis van ecologische processen en de thermodynamica belangrijk. Dat is ook de
kennisbasis waarop recente, toekomstgerichte benaderingen zijn gebaseerd: The Natural Step hanteert
de wetten van de thermodynamica als basis, Cradle to Cradle is gebaseerd op ecologische principes en
de biomimicry gaat uit van herkenning van functionaliteiten en ‘oplossingen’ uit de natuur (biologie).
De basis is te vinden in de uitgangspunten die het Centre for Ecoliteracy hanteert als fundamentele feiten
over het leven die in het leren van de natuur tot uiting zouden moeten komen:
• dat een ecosysteem geen afval voortbrengt omdat afval van de ene soort, het voedsel is voor een
andere soort;
• dat materie voortdurend circuleert door het web van het leven;
• dat de energie die deze ecologische cycli aandrijft, afkomstig is van de zon;
• dat diversiteit veerkracht verzekert;
• dat het leven, vanaf het moment van haar ontstaan meer dan drie miljard jaar geleden, de planeet niet
heeft veroverd door middel van strijd, maar door middel van strijd, maar door middel van
samenwerking, partnerschap en netwerken.
Overigens kan hierbij wel de aantekening worden gemaakt dat in de natuur zowel competitie als
coöperatie voorkomen.

advies
Het is aan te bevelen om een Visie basiskennis ecologie op te stellen. Hiervoor een commissie in te
stellen die wetenschap en praktijk bijeen brengt. De KNAW kan hierin een leidende rol spelen.

4.3 Coöperatieve samenwerking
Opvallend is de inzet die organisaties en personen tonen bij gesprekken over het thema ‘leren van de
natuur’. De gesprekspartners voelen, zonder uitzondering, een toekomstperspectief. Zij zien in de
gepresenteerde benadering een groei naar een volwassen samenhang tussen de maatschappelijke wens
6

en dus niet een beroep doet op een persoonlijk schuldgevoel: als u uw leefstijl niet aanpast zal de wereld ten onder
gaan. Alex Steffen zegt hier over: “Iedereen gaat eenvoudiger leven, laat de pleziertjes en vermakelijkheden van de
huidige rijkdom links liggen en gaat leven op een eenvoudiger en wellicht waarlijker wijze. Dit is wat ik zie als de grote
Universele Bekeringshappening. Het spreekt voor zich dat dit nog niet gebeurt is. Als je nog gelooft dat dat gaat
komen: prima. Ik niet”
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om tot duurzame ontwikkeling te komen en concepten die gehanteerd kunnen worden. De groei van
‘marge naar mainstream’ begint vorm te krijgen en het werken naar fundamentele, systeemgerichte,
ontwikkelrichtingen wordt gevoeld en gezien.
De heroriëntatie op de maatschappelijke ontwikkeling komt met name tot uiting in de samenhang van
benaderingen:
• economie en ecologie kunnen in een symbiotische relatie functioneren;
• circulaire economie haakt aan op principes van de natuur en kansen worden duidelijk over
waardecreatie (toegevoegde waarden en winst);
• leren van de natuur omvat zowel thermodynamica, ecologie als biologie maar in sociale zin ook de
gedragsleer en sociobiologie;
• simpele principes (sluit kringlopen, gebruik energie van de zon en diversiteit) vormen de opstap naar
diepgaandere leerprocessen gericht op economische factoren (entropie en symbiose) en
• de contouren van een systeemsprong tekenen zich af: biobased economy, bleu economy, low-carbon
economy zijn allen initiatieven en ontwikkelrichtingen richting de Circulaire economie.
Ondernemingen, wetenschap, overheid, onderwijs en kennisinstellingen voelen zich verbonden met de
ontwikkeling en zoeken omgevingen om coöperatie en concurrentie te kunnen combineren. Daarin is een
aantal bewegingen te herkennen:
• bedrijven verenigen zich in nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals de Groene Zaak en de Circle
Economy. De Groene Zaak heeft begin 2012 het voornemen uitgesproken om aandacht te gaan
besteden aan kennis- en leerprogramma’s. De Circle Economy heeft kennis en leren als een
belangrijke pijler van haar platform geïdentificeerd en zoekt samenwerking met partners in bedrijfsleven
en overheid;
• De Circle Economy heeft een samenwerking gestart met de Ellen MacArthur Foundation om haar
leerprogramma’s te benutten en in Nederland te introduceren;
• De Circle Economy heeft de wens om tot een intensieve samenwerking te komen met de Rijksoverheid
om te komen tot een coöperatieve samenwerking (een concept voorstel Green Deal is toegevoegd als
bijlage 1);
• Kennis- en onderzoeksinstituten (NIOO / RIVM) zien een actieve rol in de kennisontwikkeling. Daarbij is
de bijdrage wel gebonden aan de speelruimte die zij krijgen en hebben. RIVM is daarbij sterk
afhankelijk van de ‘vraag’ vanuit het ministerie van I&M;
• Biomimicry NL heeft reeds een ‘Green Deal’ met het ministerie van E,L&I waarin kennisontwikkeling en
-overdracht is vastgelegd;
• Kennis en leren is een belangrijk aandachtspunt voor alle partijen. Dat vraagt nog conceptontwikkeling
en programmering;
• De bedrijven spreken uit dat zij in de (nabije) toekomst professionals met competenties, gebaseerd op
de gedachte ‘leren van de natuur’ nodig zullen hebben. De omslag naar een meer circulaire economie
zien zij als onafwendbaar;
• De transitie naar een circulaire economie zal naast kennis en leren ook een inspanning vragen op het
vlak van uitvoering van experimenten. De nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen vragen naast de
basiskennis ook specifieke vragen naar nieuwe contractmodellen, tenderprocedures en dergelijke.
Deze kennis ontwikkelen vraagt aandacht en
• De rijksoverheid wordt gezien als een gelijkwaardige partner, waarmee op basis van wederkerigheid,
de transitie kan worden vorm gegeven. Investeren door private partijen gebeurt reeds, investeren in
kennis, contacten en middelen door de overheid wordt als een belangrijk signaal opgevat. Zeker waar
het de component kennis en leren betreft, zien de private partijen een rol voor publieke partners.
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advies
Het ministerie van E,L&I is de natuurlijke partner voor het netwerk Circle Economy. Dit initiatief is het
meest fundamentele en veelomvattende initiatief dat rond de thematiek ‘leren van de natuur’ en het doel
‘circulaire economie’ momenteel in Nederland bestaat. Aansluiting kan op basis van een netwerkstrategie
maar vervolgens nader vorm krijgen in zowel een Green Deal als mogelijk een Publiek-Private

advies
De (Rijks-) overheid kan versnelling brengen door het inrichten van een kennis- en leerprogramma
Circulaire Economie. De moties van der Werf cs vormen hiervoor een goede basis.

advies
De aanpak kennis en leren kan rekenen op een stevig draagvlak en sluit aan op de ontwikkeling in het
bedrijfsleven om de transitie naar een circulaire economie vorm en inhoud te geven.

advies
Benut bestaande kennis, inzichten en ervaringen (internationaal en nationaal) om tot een snelle
ontwikkeling te komen. Voorbeelden zijn het Bionik-netwerk in Duitsland, de activiteiten van de Ellen
MacArthur Foundation in UK, Ask Nature en de Green Deal Biomimicry, experimentele bedrijfsinitiatieven
als TurnToo (zie www.turntoo.com) en de kennisbasis die wetenschappelijk aanwezig is (NIOO, Louise
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6 stappenplan 2012
Leren van de Natuur is een sterk gesteunde benadering, zeker als het in het kader van de ontwikkeling
van de circulaire economie wordt geplaatst. De gevoerde interviews/gesprekken laten zien dat er een
groot draagvalk is en niet alleen in woord, maar ook reeds in daad. Voor het programma NME en het
programma LvDO een kans om in 2012 al een eerste versnelling van de transitie Circulaire Economie te
realiseren.
6.1 aanhaken Circle Economy

Een belangrijke eerste stap is toetreden tot het platform Circle Economy dat nu gedragen wordt door
private partners. Niet als waarnemer maar als (publieke) partner. Deze positie wordt bij voorkeur
ingevuld op Dg-niveau vanuit het ministerie van E,L&I, gezien de huidige participatie van CEO’s uit het
bedrijfsleven. Het ministerie kan daarbij vooral een rol spelen in het verder ontwikkelen van inzicht in de
benodigde basiskennis, het opzetten van een ondersteunend transitieprogramma kennis en leren en
hierbij een ‘Green Deal’ te realiseren.

6.2 realiseren Green Deal ‘Circulaire Economie’
er worden momenteel vele Green Deals aangegaan die aanhaken op de ontwikkeling naar een
circulaire economie. Dat speelt rond thema’s als grondstoffen, green economy, biomimicry en
dergelijke.
Het platform Circle Economy wil graag een sterke inzet creëren in een privaat-publieke samenwerking,
de Green Deal Circular Economy. Het lijkt een thema waarop ook de Groene Zaak als participant kan
deelnemen evenals kennis en onderzoeksinstituten.
Er is een eerste concept Green Deal in ontwikkeling bij de Circle Economy. Deze zal komende
maand(en) nader vorm krijgen, in overleg met de participerende personen en bedrijven.

6.3 basisvisie kennis en leren ‘Circulaire economie’
Gesignaleerd is dat ‘Leren van de Natuur’ weliswaar een goede basis vindt in de publicatie van Ken
Webster en Craig Johnson (uitgave Jan van Arkel i.s.m. Programma NME), maar dat nadere uitwerking
van de kennisbasis wenselijk is.
Het advies is om een Visie basiskennis ecologie op te stellen. Hiervoor een commissie in te stellen die
wetenschap en praktijk bijeen brengt. De KNAW kan hierin een leidende rol spelen.
Praktisch gezien lijkt het logisch om een werkgroep te starten, bestaande uit prof. dr. Louise Vet (vz),
prof. dr. Marten Scheffer, prof. dr. J. Grin, dr. Ylva Poelman (secr), Tarsy Lossbroek (programma NME)
en Douwe Jan Joustra (expert). Mogelijk is dhr. Rob van Hattum (NEMO/VPRO) een goede,
inhoudelijke, procesbegeleider.

6.4 reeks Workshop Sociale Biomimicry (AgNL)
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In samenwerking van de Club of Amsterdam en Agentschap NL is een eerste bijeenkomst geweest
rond het thema ‘Sociale Biomimicry’, georganiseerd. Deze mocht rekenen op een geïnteresseerd
publiek, dat met kritische en diepgaande analyses reageerde op de eerste presentaties. De presentatie
werden gedaan door mevrouw Bowine Wijffels en Douwe Jan Joustra. De getoonde principes werden
sterk onderschreven, de vertaling naar leiderschap, organisaties en fysieke ontwikkelingen (de stad)
kan aan diepgang winnen bij herhaling en verdieping.
Dergelijke ontmoetingen geven inhoud en bouwen aan netwerken van betrokken professionals. Het zou
goed zijn als Agentschap NL in 2012 nog een aantal van dergelijke ontmoetingen organiseert.

6.5 Congres ‘Circulaire Economie’
De agendasetting is reeds volop gaande. Vooral in separaat functionerende netwerken en organisaties.
Zoals het congres “Let’s Cradle” in 2006 een markant startmoment voor publieke en private aandacht
voor Cradle to Cradle bracht, zo kan een congres Circulaire Economie in 2012 een vergelijkbaar
markant startmoment betekenen voor Nederland. Agentschap NL kan hiertoe het initiatief nemen,
hoewel de organisatie wellicht beter in een partnerschap kan plaatsvinden. Sprekers zijn dan
ondermeer te vinden in de gesproken organisaties in het kader van dit rapport (Prins Carlos de
Bourbon de Parme, Louise Vet, Robert-Jan Ogtrop, Ellen MacArthur e.a.). Gastsprekers kunnen zijn
Janine Benyus en andere buitenlandse experts. OPAi zal hierin graag een leidende rol in de organisatie
en programmering spelen.

6.6 Opstellen meerjarenprogramma Competenties Circulaire Economie
Daar waar de motie van der Werf cs (TK....) spreekt over de beroepscompetenties voor de groene
economie, lijkt het voor de hand te liggen om dat gegeven als uitgangspunt te nemen voor een
meerjarenprogramma Competenties Circulaire Economie (CCE). Gebaseerd op de ondersteuning van
het transitieproces vanuit kennis en leren. Het gegeven dat er sprake is van een transitieproces geeft
ook kaders met zich mee voor de wijze waarop het meerjarenprogramma kan worden ingericht. Dit
programmamodel is beschreven in Bijlage 2 en kan leidend zijn bij het benoemen van interventies,
kennisontwikkeling en leerprogramma’s.

tenslotte,
herhalen we hier graag de analyse die ook de conclusie van het gesprek bij INSID was:
Advies aan de makers van een programma Leren van de Natuur (werktitel):
- Neem ‘framing’ als leidraad;
- Argumenteer en verbind theorie en praktijk;
- Doordenk ‘slimme’ benadering o.a. van de Energieke Samenleving en
- Zoek nieuwe partners.

The oneplanetarchitecture institute was founded by Thomas Rau on 24.12.2008. It is a task-oriented network for the design of sustainable
concepts, products and organisations. Address OPAi-NL B.V.: KNSM laan 65, 1019 LB Amsterdam, The Netherlands.
Chamber of commerce Amsterdam 34320217 - VAT id NL8202.28.448.B.01- phone: +31 681 434 170 - web: www.OPAi.eu

Literatuur
• Leren van de Natuur, Ken Webster & Craig Johnson uitg. Jan van Arkel ism Programma NME,
2010
• Biomimicry: Innovative Solutions ispired by Nature, werkboek Biomimicry Guild 2010
• Seven complex lessons in educating the future, Edgar Morin, uitg Unesco 1999
• Abgeguckt, in Mobil 01-2012, tijdschrift Deutsche Bahn p. 66-72
• Bionica, leren van de natuur, John J. Videler, uitg Atlas 2010
• Landschapstaal, stelsel van begrippen voor de landschapsecologie, P.J. Schroevers (red), uitg.
PUDOC, 1982
• Critical Transitions in Nature and Society, Marten Scheffer, uitg Princeton Studies in Complexity,
2009
• De aap en de sushimeester, Frans de Waal, uitg Olympus, 2009
• Een tijd voor empathie, Frans de Waal, uitg uitgeverij Contact, 2010
• Scheidslijnen in het denken over Natuurbeheer in Nederland, Machtild de Jong (proefschrift), uit
Delft University Press, 2002
• Naar een Globaal Ecologisch Model voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, deel 1 en 2,
dr. E. van der Maarel en ir. P.L. Dauvelier, uitg Staatsuitgeverij, 1978
• Milieudifferentiatie, reeks studierapporten Rijksplanologische Dienst nr 11, ir. Taeke de Jong,
Staatsuitgeverij, 1978
websites:
www.ellenmacarthurfoundation.org
www.turntoo.com
www.stockholmresilience.org
www.thenaturalstep.org
http://www.eauc.org.uk/wwf_linking_thinking_new_perspectives_on_thinking_
www.asknature.org

The oneplanetarchitecture institute was founded by Thomas Rau on 24.12.2008. It is a task-oriented network for the design of sustainable
concepts, products and organisations. Address OPAi-NL B.V.: KNSM laan 65, 1019 LB Amsterdam, The Netherlands.
Chamber of commerce Amsterdam 34320217 - VAT id NL8202.28.448.B.01- phone: +31 681 434 170 - web: www.OPAi.eu

BIJLAGE 1

strategie Meerjarenprogramma CCE
Strategie
Vanuit de invalshoek strategie is het zinvol om een onderscheid te maken naar drie niveau’s van
opereren. De structuur is afgeleid van de beleidstheorie die door Ansoff is beschreven. Ansoff gaat uit
van de drieslag: richten, inrichten en verrichten. Richten omvat daarbij de ambities op langere termijn,
inrichten gaat dan over de noodzakelijke voorwaarden en organisatie om tot verrichten, de uitvoering te
kunnen komen.
Deze drieslag (richten-inrichten-verrichten) gaat uit van vertrouwen (trust) in elkaars vakmanschap en
professionaliteit. De drie strategische niveaus:

richten
De lange termijn doelen van de transitie ‘Circulaire Economie’ zijn richtinggevend voor de beleidsdoelen
van deelnemers en beoogde deelnemers. Bestuurlijk zijn ze sturend, evenals de dragers van het
management en de bijbehorende besluitvorming. In goed Nederlands: ‘de neuzen dezelfde kant op
zetten’. Daarbij speelt in transitietermen veelal proces- en systeeminnovatie een rol.
inrichten
Hierbij gaat het om de wijze waarop organisaties worden betrokken en uiteindelijk de programmaorganisatie wordt ingericht, welke samenwerkingsverbanden nodig zijn en op welke wijze
verantwoordelijkheden worden genomen. In transitieprogramma’s blijkt op dit niveau de procs- en
systeeminnovatie vorm te krijgen: nieuwe vormen van samenwerking, financiering of keuzes met
betrekking tot functies.
verrichten
Het doen, de uitvoering, staat centraal bij de fase van het verrichten. In transities wordt dit veelal vertaald
naar experimentele projecten, praktijkanalyse van koplopers en het faciliteren van de koplopers om van
marge naar mainstream te komen. Pragmatische en technische oplossingen komen in deze fase
tevoorschijn. Het doen bepaalt uiteindelijk de voortgang in termen van resultaat. De kennisbasis wordt
ontwikkeld en uitgeprobeerd in experimenten.

The oneplanetarchitecture institute was founded by Thomas Rau on 24.12.2008. It is a task-oriented network for the design of sustainable
concepts, products and organisations. Address OPAi-NL B.V.: KNSM laan 65, 1019 LB Amsterdam, The Netherlands.
Chamber of commerce Amsterdam 34320217 - VAT id NL8202.28.448.B.01- phone: +31 681 434 170 - web: www.OPAi.eu

Reikwijdte
Het programma CCE wordt opgebouwd in deelprogramma’s en projecten. Binnen de deelprogramma’s
wordt gezocht naar en gewerkt met uitvoeringsprojecten die: direct bijdragen aan de doelen,
opschaalbaar en vernieuwend zijn en een stevige invloed hebben op het denken in deelsegmenten vande
Circulaire Economie en de onderliggende kennisbasis van ‘Leren van de Natuur’.
Het Rijk en Agentschap NL haakt daarbij aan bij de gerichtheid op een aanpak, die nodig lijkt te zijn om
complexe vraagstukken als de omslag naar de circulaire economie aan te pakken. Het alleen kennen van
de aard en omvang van deze (mondiale) vraagstukken is niet voldoende. Tenslotte werkt het hameren op
de complexiteit en omvang (van de nagenoeg onmogelijke opdracht) eerder verlammend dan motiverend.
Het ‘doen’ staat centraal waarbij ieder en iedere doelgroep vanuit zijn of haar eigen positie bijdraagt aan
de oplossing.
Doorsniijdend is de ontwikkeling van CCE in drie hoofdlijnen in te delen:
- techniek
- proces en
- systeem.
Op ieder van deze drie hoofdlijnen is een analyse van de werkelijke doorbraken of kansen op doorbraken
gemaakt om tot scherpe keuze in programma-aanpak te komen. De drie hoofdlijnen:
techniek
De beoogde basisvisie op essentiele kennis voor de Circulaire economie geeft voeding aan praktische
vertalingen in specifieke inhouden en aanpakken voor de brede groep stakholders. Hoe te komen tot
aanpak en methodiek in kennis en leren vanuit bijvoorbeeld het adagium ‘Rethink and Redesign’.
Praktische kennis over nieuwe businessmodellen valt hier ook onder.
Proces
In de wereld worden vrijwel dagelijks nieuwe produkten/diensten geintroduceerd met veel fanfare, maar
waar het echt om gaat is de ‘black-box’ van de procesinnovatie. Introductie is niet hetzelfde als
implementatie, de wijze waarop gebruik ontstaat. Voor veel veranderingsprojecten is dat daadwerkelijk
een ‘black-box’ waar enkelen de toegang hebben gevonden en vele anderen het maar een vaag
construct lijken te vinden.

Systeem
De derde vorm van innovatie die hier nadrukkelijk speelt, is innovatie van het organisatieontwerp en de
manier van samenwerken. De vraag die hier centraal staat is het “hoe” of sterker nog “hoe anders?”. Dit
type innovatie wordt vaak aangeduid met termen als systeeminnovatie, innovatief organiseren of de
omslag.
Het anders en beter doen . Daarvoor moeten de regels van het spel veranderen en/of meer spelers bij
het spel worden betrokken. Dit gaat verder dan incrementalistisch vernieuwen, naar non-lineaire
vernieuwing, daar ligt de uitdaging. Voorbeelden uit de recente ontwikkeling van de energietransitie is het
verleggen van de focus van centrale opwekking naar decentrale opwekking. Ook kan als voorbeeld
dienen de omslag naar ‘performancebased’ werken. Verandering van eigendom en
verantwoordelijkheden, nieuwe waardesystemen en wijzigende gezagsverhoudingen. Cruciaal hierbij is
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de veranderende samenhang tussen overheid en samenleving. Het is de kracht van de samenleving,
burgers, bedrijven en organisaties, die de realisering van de omslag naar een energie efficiente en
effectieve gebouwde omgeving realiseerbaar maakt.
Model voor programmering
Voor de positionering van CCE kan onderstaand 3x3 model behulpzaam zijn. Uiteraard is de doelstelling
en de programma-uitvoering niet in hokjes te plaatsen, maar voor het vinden van focus geeft het aan
welke hoofdlijn gevolgd kan worden: de as (ZW-NO).
Het 3x3 model ziet er als volgt uit:

3x3

verrichten

inrichten

richten
doorbraken

systeem

proces

techniek

ketensamenwerking
nieuwe coalities

toepassingsgericht

Iedere inhoud van iedere interventie of actie kan in dit model geplaatst worden. De hoofdlijn van het
programma CCE richt zich primair op de centrale as (ZW-NO) en de naastliggende vlakken zijn
ondersteunend. Doordat vanaf de start scherpe transitiedoelen en -interventies te benoemen, is al
inhoudelijk focus ontstaan naar doelgroep, strategisch doel en gehanteerde methoden.
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