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Inleiding

• Welkom!

• Voorstellen

• Wat is duurzaamheid?

• Wat gaan we in deze workshop doen?



Stellingen

1. Duurzaamheid staat bij de 

cliëntenraad op de agenda



Stellingen 

2.Onze organisatie/ locatie is al 

actief op het gebied van 

duurzaamheid.



Stellingen 

3. Cliënten(raden) hebben meer 

informatie nodig op het gebied 

van duurzame keuzes.



Stellingen 

4.Eén cliëntenraad kan het 

verschil niet maken.



Stellingen 

5. Mijn zorgorganisatie heeft de 

‘Green deal’ ondertekend.  



Stellingen 

6. Er is een plan om te werken 

aan duurzaamheid in mijn 

zorgorganisatie.



Stellingen 

7. Het eten op onze locatie/ in 

onze organisatie is gezond voor 

mens en de aarde. 



Stellingen 

8. In onze locatie/ organisatie 

wordt nagedacht over 

hergebruik.



Stellingen 

9. Een cliëntenraad is niet 

verantwoordelijk voor 

bewustwording.



Discussie!? = bewustwording

• Er moet een verbod komen op vliegvakanties. 

• We kunnen beter dijken bouwen dan windmolens. 

• De regering moet alle steenkoolcentrales sluiten. 

• Voetbalclubs moeten met de trein naar uitwedstrijden.

• Klimaatverandering komt vooral door grote landen. 

• Er komt vast een oplossing voor opwarming van de aarde. 

• Het klimaat verandert altijd al dus…. Maak je niet druk!

• Eigenlijk best leuk als er weer een ijstijd zou komen. 



Opdracht in groepen

Maak groepjes van 3 personen. Ieder groepje ontvangt 2 

posters met daarop een afbeelding getekend:

• 1 van binnenkant woonlocatie 

• 1 van buitenkant woonlocatie 



Opdracht in groepen

Geef per poster aan, wat goede punten zouden zijn 

om de duurzaamheid te verbeteren. Schrijf deze op of 

teken het in.

Denk aan:

- Hergebruik

- Duurzame energie

Noem je belangrijkste tip voor verbetering rond 

duurzaamheid. 



Afronding

Nieuwe inspiratie om met duurzaamheid aan de slag 

te gaan. 

Om mee te nemen

- Praatplaat over duurzaamheid

- Artikel: cliëntenraden en duurzaamheid.

Bedankt voor jullie aandacht!!!



Leuke links?!

Klimaatverandering in een korte uitleg: Het grote verhaal van klimaatverandering - Palmen op de Noordpool - YouTube

Wat gebeurd er met ons afval? Recycleklaar! - YouTube

Tot waar komt het water in Nederland als de zeespiegel stijgt? www.overstroomik.nl

Vegetarisch eten: Doe de Veggie Challenge! Eet 30 dagen minder vlees | ProVeg

Minder voedsel verspillen tips: Minder verspillen | Voedingscentrum

Een overzicht van internationale betrouwbare biologische keurmerken vind je hier:Etiketten - Organic-bio.com

Hoe kun je afval scheiden? Afvalscheidingswijzer | Milieu Centraal | Afvalscheidingswijzer

Wat kun je met afval? Zootje Geregeld: Samen op zoek naar de waarde van afval! | Zootje Geregeld

Welke bank is groen? Campagnes | Eerlijke Geldwijzer

Hoeveel mensen leven er op dit moment op de wereld? www.worldometers.info/nl

Afval recyclen: De Grote Plusquiz - Stibat (legebatterijen.nl)

Sorteerquiz:Welk afval mag ik door de wc of gootsteen spoelen? | Rijksoverheid.nl

Electrische auto’s:Wist je dat er een kaart van de wereld bestaat waarop alle oplaadpunten voor elektrische voertuigen 

zijn te vinden? Klik hier om de oplaadplekken bij jou in de buurt te checken: Oplaadpunten.nl

Het aantal zonnepanelen in Nederland is in 2020 flink toegenomen. Klik hier als je een overzicht wil zien van de 

zonneparken per provincie. Zonneparken Nederland, handig gesorteerd per provincie! (zonnepanelenplanet.nl)

Hier vind je een kaartje waar je kunt zien hoe het aantal zonnepanelen vanaf 2010 is toegenomen in NL: Slim 

zonnestroom in kaart brengen (cbs.nl)

https://www.youtube.com/watch?v=5t8dzxKOGM8
https://www.youtube.com/watch?v=hSL-IPu4tqg
http://www.overstroomik.nl/
https://veggiechallenge.nl/
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/minder-verspillen.aspx
https://www.organic-bio.com/nl/etiketten
https://www.afvalscheidingswijzer.nl/
https://www.zootjegeregeld.nl/
https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/
http://www.worldometers.info/nl
https://plusquiz.legebatterijen.nl/vraag-1
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/welk-afval-mag-ik-door-de-wc-of-gootsteen-spoelen
https://www.oplaadpunten.nl/
https://www.zonnepanelenplanet.nl/zonneparken/?doing_wp_cron=1638305246.1563100814819335937500
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/innovatie/project/slim-zonnestroom-in-kaart-brengen


Verenigde Naties: Global goals

190 landen, 17 goals met 169 subdoelen: Vereenvoudigd in schijf van zeven: 



Verenigde Naties: Global goals

• Gezond en happy, 

• Beter benutten, 

• Schone Energie, 

• Schone natuur, 

• Gezonde bron, 

• Alles rond en 

• Goed met geld.

• www.sdgnederland.nl

190 landen, 17 goals met 169 subdoelen: Vereenvoudigd in schijf 

van zeven: 

board game (go-goals.org)

https://www.sdgnederland.nl/
https://go-goals.org/nl/downloadpagina/

