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www.CleanTechPunt.be
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CleanTechPunt, wie zijn we?







CleanTechPunt stelt zich tot doel:
“het concept ‘Cleantech’ ruimere
bekendheid geven”.
“Van onderuit” een maatschappelijk
draagvlak creëren voor Cleantech.
Cleantech zichtbaar maken, voor iedereen.
De Cleantech sector de maatschappelijke
positie geven die hij verdient.
Samen de uitdagingen aangaan…
www.CleanTechPunt.be
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CleanTechPunt maakt Cleantech transitie
zichtbaar…
= = ander debat
Mensen betrekken
Samenleving weerbaar maken

www.CleanTechPunt.be
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Wat is Cleantech?








Cleantech = Clean Technology.
is een selectie van producten, diensten en
processen die op basis van technologieën
het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen
optimaliseren
en de milieu-impact minimaliseren.
Belangrijk is het uitzicht op
economisch toegevoegde waarde
in combinatie met milieuwinst.
Daarbij is het gebruik van hernieuwbare
grondstoffen én energiebronnen zeer belangrijk.
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Winst

Afname van

Duurzame kwaliteit (leven)

CO2 emissies

Nieuwe bedrijfskansen

Kosten

Werkgelegenheid

Storten van afval

Toegevoegde waarde

Gebruik nieuwe grondstoffen

Innovatie

Industrieel water verbruik

(Buitenlands) nieuw kapitaal

Chemische vervuiling

Kennis verwerving

Transport

Kennis overdracht

(Klimaat) risico’s

Toename van

Gevaarlijk afval

Stappenplan tot een duurzame en lage koolstofeconomie

Ter inleiding



Het vermogen om een samenleving te laten
kiezen
voor datgene wat perspectief biedt voor de
toekomst
betekent een weerbare samenleving
opbouwen waar iedereen zich goed bij voelt...

Wij ervaren belangrijke obstakels die deze
realisatie tegenwerken
 Laten we deze even bekijken en
bespreken hoe hiermee om te gaan…
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Ter inleiding

Obstakels



Obstakel 1: Amusement factor in het ‘voor- of
tegenstander’ zijn.



Obstakel 2: Nuttigheidsbeginsel.



Obstakel 3: Polarisatie.



Obstakel 4: We horen heel goed datgene wat
we graag willen horen.



Obstakel 5: Gezaghebbenden hebben niet
altijd gelijk, maar klagers ook niet.
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Obstakel 1



Obstakel 1: Amusement factor in het
‘voor- of tegenstander’ zijn



oprecht geïnteresseerd   oprecht niet
geïnteresseerd.



Gewoon ‘tegen’ zijn is ook een aardige bezigheid
geworden.



Stelling 1: Wat als wij zonder argumenten eens
flink tegen willen zijn, gewoon met uitspraken die
mensen graag willen horen? Ernst is soms ver te
zoeken.



Schrijf voor uzelf zo een voorbeeld op.
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Obstakel 2



Obstakel 2: Nuttigheidsbeginsel



Wat een samenleving stuwt is het belang van het
individu. Alles kan, alles mag en niets moet…



We beschikken over comfortabel veel fossiele
brandstoffen om de transitie naar hernieuwbare
energieën in te zetten.



Zowel noordpool als de zuidpool met rust laten.



Stelling 2: Het ‘eigen’ belang voor het ‘algemeen’
belang plaatsen laat iedere transitie afremmen.



Vertrekkend van uw voorbeeld bepaal hierin
het nuttigheidsbeginsel als een eigen belang.
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Obstakel 3



Obstakel 3: Polarisatie



‘nog meer van hetzelfde’ betekent kopje
ondergaan en toch worden oplossingen steeds in
vraag gesteld: "is dit wel of niet waar?"



‘klimaat ontkenners’ die verdoken zijn van zekere
kennis en daarbij een sterk vermogen tot
expressie hebben zullen het tegendeel blijven
herhalen…



Stelling 3: Voor- en tegenstanders steeds blijven
opvoeren brengt ons nergens



Vertrekkend van uw voorbeeld benoem
tegenpolen en hoe zal je deze milderen.
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Obstakel 4: We horen heel goed datgene
wat we graag willen horen/geloven…
 The ‘Inconvenient Truth’ … Maar wie wil nu
blijven herhalen dat we niet goed bezig zijn…

Obstakel 4





Daarom dat zij die verantwoordelijkheid dragen
nooit graag met slecht nieuws willen komen. De
waarheid heeft zijn rechten, maar willen wij de
waarheid wel horen?



Stelling 4: Maatschappelijke problemen waarvoor
een lange termijn oplossing vereist is worden
steeds moeilijker op te lossen.



Vertrekkend van uw voorbeeld, wat is uw
eerste stap van uw stappenplan?
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Obstakel 5



Obstakel 5: Gezaghebbenden hebben niet altijd
gelijk, maar klagers ook niet.



Mensen hebben het recht om bezorgd te zijn…
Overheden hebben ook foute beslissingen
genomen.



We leren uit het verleden en weten dat
voortschrijdend inzicht het beste uit mens en
samenleving weet te halen.



Stelling 5: Argumenten (wetenschappelijk) goed
onderbouwen en begrijpbaar vertalen maakt
transitie mogelijk.



Benoem de inhoud van uw argumenten en
waar haal je die?
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Effectieve oplossingen



1- mensen betrekken door
gebruik van kennisverspreiding.



Duurzaamheid omvat vele aspecten: grondstoffen,
energie, water, mobiliteit, mensenrechten,… met
verschillende gevoeligheden of betekenis
naargelang het individu.



Informeren laat het individu toe eigen keuzes te
maken: naar eigen vermogen/belang bijdragen.



Het bewust zich niet informeren is een vrije keuze



Laten we onze energie inzetten op doelgerichte
acties.
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Effectieve oplossingen



2- het positief effect van eigen
bijdrage doet de transitie versnellen.



Positieve effecten zichtbaar maken: laten ervaren
tijdens bedrijfsbezoeken, workshops,… gevoel
van betrokkenheid en succes geeft stimulans om
verder te doen.



 Voor mensen die zich betrokken voelen zal
het kiezen voor duurzame oplossingen veel
vanzelfsprekender worden.
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Mensen betrekken in een workshop



voorbeeld: individuele bijdrage tot duurzame mobiliteit.
Anonieme antwoorden op volgende vragen:



Aantal km dagelijks woon-werk verkeer, naar school,…



Gebruikt vervoersmiddel: te voet, fiets, auto op brandstof,
elektrisch, carpoolen, delen, bus,…



Reden voor deze keuze: gezondheid, tijdsgebrek, afstand;
vracht,…



Vind je een gezond milieu belangrijk? Hoe kan je hier nog aan
bijdragen?

Briefjes verzamelen: km optellen + transportmiddel/km

Besluit: iedereen vindt een gezond milieu belangrijk. De mate
van bijdrage verschilt van individu tot individu. Hoe groter de
keuzemogelijkheid, hoe meer deelname.
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Besluit (1/2)



Transitie: alleen mogelijk
wanneer wetenschappelijk
onderzoek ook maatschappelijk gedragen wordt.



Het vermogen om het belang/nut/noodzaak van
verandering begrijpbaar/aanvaardbaar over te
brengen is de krachtige driver van sociale innovatie.
Het gaat om juiste informatie, los van economisch
of politiek belang. Gewone burgers hebben het
vermogen om complexe aspecten te begrijpen.



Met duidelijke argumenten kan de mens zelf kiezen
voor de transitie naar een duurzame maatschappij.18

Besluit (2/2)

Door iedereen zo breed mogelijk te
informeren en te betrekken,
verhogen we de veerkracht van de
transitie naar een duurzame
samenleving.
Dank u voor uw aandacht.
www.CleanTechPunt.be
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