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BEDANKT!
Wat een bruisende eerste editie van Duurzame Week Utrecht! Dat hadden we een jaar ervoor, toen de eerste
plannen ontstonden, niet kunnen denken. We hebben genoten en we gaan door! Uiteraard in de vorm van
Duurzame Week 2017, maar ook met het Duurzaam Utrecht Netwerk dat is ontstaan tijdens de week.
Maandelijks organiseren wij netwerkbijeenkomst voor mensen die met duurzaamheid bezig (willen) zijn.

De cijfers
47 vrijwilligers, 5 ambassadeurs, 79 samenwerkingspartners, 7 dagen, 47 activiteiten en acties, 2526 bezoekers.
Stichting Duurzame Week is zeer dankbaar voor iedereen die zich ingezet heeft om dit te kunnen bereiken.
Ons verse bestuur bleek steun en toeverlaat. Richting bepalen, meedenken en af en toe een luisterend oor. Jullie
zorgen voor een belangrijke basis, waar wij erg blij mee zijn! Fantastisch, Jan van de Venis, Inge Brinkman en
Ties Mouwen, dat jullie zijn aangesloten bij deze stichting en er net zo in geloven als wij zelf.
Bedankt ook alle vrijwilligers! Jullie hebben je tomeloos ingezet, je vol enthousiasme met ons in dit avontuur
gestort en bovenal keihard gewerkt. Zonder jullie was deze week nooit zo’n groot succes geweest. Jullie hebben
het verschil gemaakt! Wij zijn dankbaar voor de leuke en gezellige momenten, maar ook de kritische noten, de
late uurtjes en jullie flexibele instelling.
Ambassadeurs Helga van Leur, Herman Wijffels, Theo Camps, Jacqueline Cramers en Tjerk Wagenaar; niet de
minste ambassadeurs. Hartelijk dank dat jullie onze stichting en initiatief een warm hart toedragen en jullie steun
betuigen.
Zonder financiële steun had deze week er heel anders uit gezien en daarom zijn wij blij met alle fondsen en
subsidies die ons hebben gesteund. Bedankt Utrecht Natuurlijk, Utrecht4GlobalGoals, kfHein Fonds, Utrechts
Universiteitsfonds, Initiatievenfonds gemeente Utrecht en Ondernemersfonds.
Last but not least zijn wij ontzettend blij met alle samenwerkingen die zijn ontstaan. Geweldig dat in de week
voorafgaand aan de Duurzame Week vele organisaties alsnog wilden aansluiten en wilden deelnemen om deze
week tot een nog groter succes te maken! In totaal hadden 79 organisaties en bedrijven een aandeel in de
Duurzame Week.
In 2017 zullen wij met evenveel enthousiasme de Duurzame Week Utrecht organiseren. Met grotere ambities en
wat bestuurlijke veranderingen. Marieke L’Ortye zal het stokje van Koen Kooper overnemen als organisator. Koen
blijft gelukkig wel betrokken bij de stichting als bestuurslid. Koen, bedankt voor het sparren, de vele theetjes en
het opzetten van dit initiatief!
Marieke, in 2016 betrokken als coördinator communicatie en nu verder in deze nieuwe rol. Geweldig dat jij deze
nieuwe uitdaging aan wilt gaan en jouw kwaliteiten wil inzetten voor de stichting! We hebben er allen veel
vertrouwen in dat jij een fantastische kracht bent waarmee we onze ambities verder kunnen uitrollen.
We hopen jullie allemaal weer te mogen verwelkomen in 2017. Het was een genoegen!

Team Stichting Duurzame Week
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ZICHTBAAR MAKEN, VERBINDEN EN INSPIREREN
Waar gaan we voor?
In de wereld van morgen zien wij de stad Utrecht als hét voorbeeld voor andere steden op het gebied van
duurzaamheid.
Als inwoners van Utrecht willen we leven in een groene en gezonde stad. Nu en in de toekomst. Utrecht doet al
veel om daar voor te zorgen. Dat is waar Duurzame Week zich op richt. Door te laten zien wat we als stad in huis
hebben. En daarnaast door samen onze schouders eronder te zetten om het nog beter te maken.

Waar staan we voor?
Stichting Duurzame Week biedt een podium voor bedrijven, inwoners, pioniers en visionairs die ervoor zorgen dat
we een groene en gelukkige toekomst tegemoet gaat. Stichting Duurzame Week maakt het mogelijk een groot
publiek aan te spreken, te inspireren en samen te werken.
We maken duurzaamheid zichtbaar
Wanneer we onze ambities waar willen maken is het belangrijk om in actie te komen en de boer op te gaan. We
willen ervoor zorgen dat duurzaamheid beter zichtbaar wordt. We bieden een actieve week aan voor iedereen die
zich hierin wil profileren.
We verbinden
Middels de organisatie van de Duurzame Week bouwen we aan een groot netwerk waarin bedrijven en inwoners
duurzaamheid vanuit hun eigen expertise belichten. Zo zorgen we voor verbinding, kennisuitwisseling en
inspiratie.
We inspireren
Door grootschalige communicatie spreekt de Duurzame Week een nieuwe doelgroep aan van mensen die nog
weinig gevoel hebben bij duurzaamheid. Wij zien bewustwording als de eerste stap naar verandering.
Wanneer wij het hebben over duurzaamheid, gaat dit over ecologische duurzaamheid: Bewust consumeren;
Opwekking van groene energie en bewust gebruik van energie en water; Meer groen in de stad en schonere
lucht. We richten ons op zowel inwoners – jong en oud – als professionals en studenten.

Pagina 4

Jaarverslag 2016

DUURZAME WEEK UTRECHT
Duurzame Week Utrecht is een jaarlijks evenement, waarvan 4 t/m 10 oktober dit jaar de eerste editie plaats
vond. De belangrijkste doelstellingen zijn de bestaande duurzame initiatieven in Utrecht meer zichtbaar te maken
en mensen en bedrijven verbinden en inspireren rondom duurzaamheid.

Waarom?
We willen met deze week bereiken dat Utrecht hét voorbeeld wordt voor andere steden in Nederland en Europa.
We willen duurzaamheid in Utrecht een boost geven, benadrukken hoeveel er al gebeurt op dit gebied en dit
gebruiken ter bevordering van het vestigingsklimaat voor (inter)nationale bedrijven en studenten. Een gedeelte
van ons programma was dan ook te bezoeken voor mensen die geen Nederlands spreken.

Wat?
De Duurzame Week organiseerde een programma bestaande uit een inhoudelijk programma, een
amusementsprogramma, een markt, een kinderprogramma en een basisscholenprogramma.

Hoe?
Als organisatie hebben een breed programma georganiseerd, waarbij we daarnaast bedrijven en inwoners van
Utrecht uitnodigen om zelf ook duurzame activiteiten te organiseren. De communicatie was zichtbaar in de hele
stad. Stichting Duurzame Week heeft het netwerk Duurzaam Utrecht geïnitieerd en organiseert maandelijks een
netwerkborrel.

Wie?
Wij richten ons op alle inwoners van Utrecht om hen te amuseren, informeren en inspireren op gebied van
duurzaamheid.
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PROGRAMMERING

Inhoudelijk programma
Voor de Utrechtse professional, student en inwoner die meer kennis wilde krijgen van de inhoudelijke
achtergrond van duurzaamheid, organiseerden wij de DW Sessies. Tijdens deze onderdelen zoomden we in op
de nieuwe economie, oplossingen voor het nieuwe stadsdeel aan de Jaarbeurszijde en de implementatie van
de Global Goals in Utrecht. In totaal bezochten zo’n 330 mensen de verschillende sessies.

Deeleconomie
De sprekerssessie van Martijn Arets (Crowd Expedition, DeeleconomieInNederland.nl) en Rogier de Langhe
(economiefilosoof aan de Universiteit Gent) behandelde de achtergrond van de deeleconomie: waar komt dit
fenomeen vandaan en wat zijn kansen en uitdagingen.
Lenneke van Rossum van Seats2Meet gaf een presentatie over Society3.0, waarbij het delen van kennis centraal
staat.
Tijdens de rondetafelsessies met Utrechtse initiatieven Bksy, De Deelkelder, GoBoony, PickThisUp en United
Wardrobe werd er met bezoekers gebrainstormd over duurzame dilemma’s waar deze deeleconomie-initiatieven
tegenaan lopen.

Pagina 6

Jaarverslag 2016

Groene economie
Dr. René Verburg (hoogleraar Energy & Resources en Sustainable Development) vertelde over wat groene
economie in de basis is en waarin het verschilt van en overlapt met andere duurzame economische vormen.
In de workshop van Tom van de Beek bracht hij een vernieuwende blik op de beladen term ‘duurzaamheid’.
Terug naar de basis en innerlijke duurzaamheid; tips om je bedrijf te vergroenen.
Tijdens de sprekerssessie over Energie-innovaties sprak de Utrechtse Robin Berg over zijn nieuwste project We
Drive Solar en en het belang van innovaties binnen het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
Gastheer a.s.r. verzekeringen verzorgde een rondleiding langs alle hoogtepunten van het nieuwe pand met de
groene daken, binnentuinen, plantenwanden, ecologische tuin, koude-warmteopslag en zonnepanelen.

Circulaire economie
Jacqueline Cramer gaf een lezing over circulaire economie in het algemeen en het belang ervan. Deze lezing
vormde de basis voor het programma van de rest van de dag.
Dorith Vermunt gaf een workshop voor mensen met een brandende ambitie om hun onderneming te
verduurzamen en hun businessmodel meer circulair te maken.
Bouwbedrijf BAM, de koploper in circulair ondernemen en bouwen, gaf een lezing. Ze vertellen over hun circulaire
bouwprojecten en laten zien hoe circulaire economie wordt toegepast binnen een groot internationaal bedrijf.
Mensen die meer wilden weten over circulair ondernemen in de praktijk konden in gesprek met succesvol
ondernemer Ruud Kortink van Matrass Recycling Europe en Jeroen Nagel van het Utrecht Sustainability Institute.
Een interactieve en levendige sessie met veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Biobased economie
Professor Martin Junginger (Energy & Resources) van de Universiteit Utrecht en Carlo Hamelinck van Ecofys
(adviseur aan bedrijven in biobrandstofsector) gaven een inleidende lezing over de bio-based economie.
Henriette Schlupmann presenteert de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar Azolla (kroosvaren). Door zijn
unieke mogelijkheden, kan Azolla nieuwe kansen bieden aan marginale gronden, terwijl het tegelijkertijd
bestaande grondstoffen voor levensmiddelen, diervoeders, chemische- en biobrandstof industrieën vervangt.
Azolla biedt een innovatieve manier van duurzame, hernieuwbare landbouw.
Astrid Hamer, Senior Expert Biobased Economy bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, legde uit wat de
bio-based economie betekent voor ondernemers en waar de kansen liggen.
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Global Goals & The City
Met de Global Goals (ook wel Sustainable Development Goals) kan iedereen aan de slag. Deze sessie,
georganiseerd in samenwerking met Worldconnectors, SDG Accelerator en Utrcht4GlobalGoals, was een
kennismaking met de Global Goals en ontdekkingstocht naar welke kansen ze voor Utrecht opleveren. De
openingsspeech was van Duurzame Week voorzitter en Ombudspersoon Toekomstige Generaties Jan van de
Venis. Hoe zie jij de wereld met 2030 in het vizier? Wat zijn de kansen voor Utrecht als stad van de toekomst?
Hoe kunnen ondernemers, inwoners, studenten, ambtenaren, organisaties samenwerken om bij te dragen aan
Utrecht als Global Goals City? Hierover gingen we in gesprek en zochten we naar concrete acties. Zeven
initiatieven die actief zijn in Utrecht presenteerden zich daarnaast. Hugo von Meijenfeldt verzorgde een
inspiratiesessie. De sessie leidde tot een artikel in OneWorld.

Hackathon
In samenwerking met gemeente Utrecht en gastfacilitator Ilza Keeman van Clariss-ID organiseerden we een
grote brainstorm over innovatieve, duurzame ontwikkelingen voor Het Nieuwe Centrum van Utrecht.
Ontwikkelaars, designers, studenten, professionals, hackers en stadsbewoners waren hierbij welkom.

Duurzaam Utrecht netwerkborrel
De start van een maandelijkse traditie met de mogelijkheid je netwerk uit te breiden en kennis te maken met de
mensen die bezig zijn met duurzaamheid, zodat er samengewerkt kan worden om Utrecht nog duurzamer te
maken. Deze eerste bijeenkomst werd afgetrapt door Matthijs Sienot, D66 gemeenteraadslid en uitgever van
Hetkanwel. Hij bracht het onderwerp “Wat is duurzaamheid nu écht?” ter sprake. In samenwerking met
Seats2Meet maakten we gebruik van netwerktool Seats2Meet for Events. Dit dashboard maakt inzichtelijk wie er
met welke kennis aanwezig is, zodat er nog makkelijker en efficiënter genetwerkt kan worden.
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Amusementsprogramma
Met het amusementsprogramma trekken we een publiek dat in het dagelijks leven niet bewust met
duurzaamheid bezig is. Het zijn leuke, laagdrempelige activiteiten, waar men daarnaast in aanraking komt met
duurzaamheid.

Solar Cinema
Een avondvullend programma van films rondom het thema duurzaamheid neer te zetten. Dit deden wij in
samenwerking met een volledig op zonne-energie functionerende mobiele bioscoop en Stichting A.R.M. Deze
tweedehands winkel fungeerde deze avond als pop-up bioscoop. Bezoekers werden zo niet alleen geïnspireerd
door de documentaire “Racing excinction”, maar ook door het decor van prachtige gebruikte meubelen, kleding
en vele andere kleine spullen liepen. Zij kregen zo een vernieuwd beeld over wat een tweede handswinkel te
bieden heeft.

Pubquiz
Op donderdagavond organiseerden we in samenwerking met Energie-U een Pubquiz bij restaurant Gys. Dit had
een afgeladen restaurant tot gevolg met z’n 70 deelnemers die in teams streden voor de hoofdprijs. Deze kon
gewonnen worden door het meest te weten over thema’s als Utrecht, eten, muziek en duurzaam leven.
Restaurant Gys zorgde voor bijpassende hapjes.
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Duurzame Markt
Tijdens het weekend van 8 en 9 oktober vond er een duurzame markt plaats op het Domplein. Meer dan
dertig duurzame ondernemers lieten de bezoekers kennis maken met hun producten. Het merendeel van de
ondernemers kwam uit Utrecht en omgeving.

Een overzicht van de ondernemers:
















Bamboo XL: Bamboe traptreden, werkbladen en trapleuningen, bamboekozijnhout en bamboe kozijnen
en divers bamboe plaatmateriaal. Bamboeparket, bamboe vloeren.
Beebox: Duurzame thuisbezorg biologische Maaltijdboxen
BinBang: Afvalscheidingsboxen
BloemKracht8: Bloemboeketten, -abonnementen en -workshops
Bouwkundig Bureau Cladder: Bouwkundig-advies
DaJia Bamboe kleding: Yoga-/sportkleding en fashion kleding van bamboe
De Deelkelder: Spullenbibliotheek
Design Vacht & Vilt: Gevilte schapenwollen interieur producten; vachtkleden, krukjes, kussen, gevilte
handmade zeep en meer
Dutchfris: Duurzame en biologische frisdranken
Econovum: Zonnepanelen, zonneboilers, maatwerkadvies besparen en opwekken, sedum
Energie-U: Bespaartips/Bespaarbibiliotheek, Lidmaatschappen van EnergieCooperatie, Buurtstroom,
Zonnig030
Groenpand: Vergoenen van panden voor particulieren & bedrijven
Happy Herbi: Raw vegan bonbons en energy balls
Het Duurzame Gezin: Hulp op het gebied van duurzaamheid binnen het gezin
Isoglas BV: Voor- en achterzetraamsystemen
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KATOENFABRIEK: Duurzame textieldrukkerij
Lekkerineenpotje: Natuurlijke verzorgingsproducten
Mobility Heroes: Voor overheden en grote organisaties die zoeken naar een praktische aanpak om
duurzame mobiliteit te stimuleren. Binnen de organisatie en daarbuiten.
Rico's Biokazen: Breed assortiment Biologische kazen
RondomDom: Energiebesparing Advies
Sillyscreens: Duurzaam bedrukte bio/fair kleding
Skinfoods: Vegan Bio en Ambachtelijke lichaamsverzorging
Texelse Schapenboet: Duurzame, fairtrade schapenwollen producten
Tuinen die Verbinden: Ontwerp en realiseren van natuurlijke en energetische tuinen
Utrechtse Klimaatbeweging: petitie voor een klimaatneutrale stad
Vandebron: Schone stroom geproduceerd door boeren in Nederland
VOKO Utrecht: Lidmaatschap voedselcollectief
Wanchako: Geurende, gecertificeerde houtproducten uit Peru van Palo Santo 'Heilig hout'
Weggeefwinkel Utrecht: Gratis tweedehands spullen: kleding, boeken, knuffels, snuisterijen en meer
Young: Voedingsadvies, gluten-suiker-zuivelvrije taarten en cupcakes
Qurrent: 100% Groene Energie uit Nederland
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Duurzame Week Awards
De organisatie heeft in drie categorieën – horeca, retail en service – drie bedrijven en organisaties
genomineerd die kans maakten op een Duurzame Week Award. Deze Utrechtse bedrijven maken
duurzaamheid zichtbaar, onderscheiden zich in het leggen van verbindingen en inspireren mensen om meer
met duurzaamheid te doen.

Genomineerden per categorie:




Horeca: Broei, Frietwinkel, Gys
Retail: De Leckere, Vegetarische Slager, WAAR
Service: Climate-KIC, Greenjoy Sloepverhuur, Rechtstreex (welke hun activiteiten in Utrecht helaas heeft
stilgelegd)

De genomineerden hebben vervolgens stemmen geworven in hun achterban. Deze stemmen vormden 50% van
het eindoordeel. De organisatie van Duurzame Week heeft hen ondersteund in de vorm van het maken van
promotiefilmpjes.
Tijdens de Duurzame Week Award Night op 10 oktober hadden genomineerden de kans zich nog een keer te
presenteren, waarna de jury in beraad ging om de overige 50% van het eindoordeel te bepalen. Deze jury
bestond uit:





Lot van Hooijdonk - Wethouder Duurzaamheid en Milieu
Bert den Ouden - Directeur Energie en Duurzaamheid Berenschot
Joost Brinkman - Directeur Sustainability Services Benelux Accenture
Jasmijn Fermie - Duurzame Jonge 100

Uiteindelijke winnaars zijn Frietwinkel, Vegetarische Slager en Greenjoy Sloepverhuur.
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Kinderprogramma
Voor kinderen waren er diverse activiteiten te doen tijdens Duurzame Week Utrecht. Onze partners hebben
hier een groot gedeelte van georganiseerd, wat is terug te lezen onder Extern Programma. Als organisatie
hebben wij de Upcycling Tree op het Domplein opgetuigd.

Upcycling Tree
Naar aanleiding van het idee van Jos de Vries, directeur van R.K. basisschool De Twaalfruiter, om iets met
zwerfafval te doen, hebben we de Upcycling Tree ontwikkelt. De klassen van deze basisschool hebben afval
ingezameld om te laten zien dat afval nog steeds waarde heeft. Op vrijdag is een van de klassen begonnen met
het maken van blaadjes, bloemetjes en beestjes om de boom te vullen. In het weekend konden andere kinderen
hierbij aansluiten om de boom af te maken. Er werden ook duurzame ideeën bedacht en gemaakt door de
kinderen, zoals een wateropvangsysteem. Zo’n 82 kinderen deden mee aan dit evenement.
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Basisscholenprogramma
Jong geleerd is oud gedaan. En omdat we graag zoveel mogelijk inwoners van Utrecht bereiken, hebben we
ook gekeken naar hoe we kinderen zoveel mogelijk kunnen betrekken. In samenwerking met basisscholen,
Urgenda, Stichting Technotrend en Dutopia-advies hebben we deze groep kleine inwoners bereikt.

Voorleesactie
Wij hebben zoveel mogelijk Utrechtse basisscholen proberen te bereiken om hun te laten meedoen met de
landelijke voorleesactie van Urgenda. Deze ging dit jaar over de plastic soep. In 10 klassen op verschillende
basisscholen is er voorgelezen door vrijwilligers en vrienden van Duurzame Week Utrecht.
Workshop Plastic Soep
Speciaal voor de Duurzame Week is door Stichting Technotrend en Dutopia-advies een les over de Plastic Soep
ontwikkeld. De les kan ook in volgende projecten worden ingezet Dertien klassen, ca. 300 kinderen van 6 scholen
(Montessori Oog in Al, 2e Marnixsschool, Hof ter Weide, Pieterskerkhof, Lutgeresschool, Johan de Witt) in de
groepen 5 t/m 8, in Utrecht hebben de workshop gevolgd. Het betrof een interactieve les met een presentatie,
een aantal kort filmpjes en een uitwerkingsblad. Aan het einde van de les weten de kinderen meer over
duurzaamheid, over plastic soep en hebben zij nagedacht over een oplossing voor de plastic soep.

“Kinderen weten soms iets over duurzaamheid en plastic soep en vinden het een heel interessant onderwerp.
In alle klassen werd geïnteresseerd meegedaan en lang over het onderwerp gepraat. Ik was erg tevreden
over de oplossingen die de kinderen hebben bedacht. Van zeemeerminnenrobots, onderwater trekkers, boten
met netten, onderwaterpilaren voor microplastics, plastic magneten tot het verdrijven van vissen met
robothaaien, enge geluiden, sonar. Ook waren er groepen kinderen die Nederlanders willen heropvoeden met
verbodsborden en met zeven voor de schoon water riolen of in havens…. Er waren twee meiden uit groep 6
van de Marnixschool die samen een middag plastic zijn gaan oprapen/zoeken in hun wijk… Deze workshop is
bruikbaar voor de klassen 5 t/m 8 omdat je heel goed kunt aansluiten bij het niveau van de klas. In groep 8
kun je veel dieper op de stof ingaan omdat ze er best veel vanaf weten.”

Ervaring Plastic Soep Workshops tijdens Duurzame Week Utrecht (Rianne Bakker – Dutopia Advies)
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Externe programmering
Naast ons eigen programma hebben diverse bedrijven en organisaties een totaal van 47 activiteiten en acties
georganiseerd waar bezoekers gebruik van konden maken.

Activiteiten
Van Vegan Hotspot Tour tot documentaire avond tot een sneak preview van een project dat in de nabije
toekomst open gaat. Er waren verschillende bedrijven die het podium pakten om te laten zien op welke manier zij
met duurzaamheid bezig zijn en wat er in Utrecht te koop is. Bedrijven die een of meerdere activiteiten
organiseerden tijdens Duurzame Week Utrecht: Elegast, NMU, Energie-U, Slow Food Utrecht, Bibliotheek Utrecht,
De Billenboetiek, Inderuimte, U get 2 Gether, De Frietwinkel, GroenmoetjeDoen!, RondomDom, Humanistisch
Verbond, A New Zero, Repair Café, Hof van Cartesius, Utrecht Natuurlijk, Fritts, Overbeek Garden design, Het
Duurzame Gezin en Bouwkundig Bureau Cladder.

Acties
Verschillende winkels en webshops hebben in het kader van de Duurzame Week (kortings)acties georganiseerd.
Van gratis kookboek tot tweede lunch gratis tot een speciale kinderhoek. Bedrijven die hier aan mee deden waren
Nukuhiva, Silly Screens, Esterx, Remergers, Bloemkracht8, De Katoenfabriek, Seats2Meet, ’t Koffieboontje,
PickThisUp, Bureaubewust, Ben & Frankie’s, VanSelfie, IJs en Zopie, Greenjoy, ITIYA, WAAR, Dille&Kamille,
Mermaidy, Estafette.
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COMMUNICATIE

Duurzame Kaart
De Duurzame Kaart is een interactieve online kaart waarop de duurzame initiatieven van Utrecht vermeld
worden. Deze kaart maakt inzichtelijk welke initiatieven zich waar bevinden en wat hun activiteiten zijn. Door
op een pin te klikken krijgen bezoekers basisinformatie, zoals adres, website en korte info. Zij kunnen
doorklikken naar een meer uitgebreide tekst. Bezoekers hebben daarnaast de mogelijkheid missende
informatie aan te vullen, zodat dit een kaart in co-creatie met inwoners en professionals uit Utrecht is.

Online
Voor online ads schonk Google ons een budget, zodat onze online zichtbaarheid vergroot werd. De gesponsorde
Facebookberichten en een Meetup account konden wij inzetten dankzij de SIDO-regeling van Utrecht Natuurlijk.
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Social media
Het belangrijkste online medium voor ons is Facebook. Dit gebruiken we om onze volgers op de hoogte te
houden van alle nieuwtjes en activiteiten. We hebben 1.025 Facebook likes. Tijdens de Duurzame Week hadden
we een bereik van 18.948 mensen, zowel organisch als via gesponsorde berichten. Daarnaast maken we gebruik
van Twitter. Voor het verspreiden van evenementen daarnaast Eventbrite en Meetup.
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Offline
Dankzij de subsidie van de SIDO-regeling was het mogelijk om onze promotie door heel Utrecht te verspreiden.
In supermarkten, langs de weg, in kroegen en op vrije plakplaatsen hing onze poster. Dit had als gevolg dat we
niet alleen een groter bereik hadden en daardoor meer bezoekers van het evenement, maar ook initiatieven
namen contact met ons op met de vraag op welke manier zij een bijdrage konden leveren aan de week.
Deelnemende initiatieven deelden tevens onze flyers uit aan bezoekers. Deze flyers gebruikten wij ook om
bezoekers van de week te informeren over het verdere programma en de Duurzame Kaart. De flyers en posters
werden voor een gereduceerd bedrag geprint door duurzame drukkerij Libertas Pascal.
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RELATIES

Ambassadeurs
Bij Duurzame Week Utrecht zijn vijf ambassadeurs betrokken die het initiatief steunen.

Helga van Leur - Meteoroloog
Iedereen kan zorgen voor een gezondere en schonere wereld en dat kan op veel leuke manieren. Alle beetjes
helpen. 'Jouw kassabon is je stembiljet' is een quote die me hieraan helpt herinneren. Als je er eenmaal op gaat
letten wat je kunt doen, wordt het steeds leuker. Ik voel me aangemoedigd door gepassioneerde mensen die
allerlei oplossingen bedenken. Deze mensen kom je tegen tijdens de Duurzame Week. Die passie is uiteindelijk
onze sleutel naar een betere, leefbaardere, gezonde en dus duurzame toekomst.

Jacqueline Cramer - Hoogleraar Duurzaam innoveren
De Duurzame Week is de manier om elkaar te inspireren met duurzame initiatieven en te horen wat de Utrechtse
regio allemaal doet op het gebied van duurzaamheid. Dus doe mee!

Theo Camps - Directeur Berenschot
Duurzaamheid is net zoiets als fatsoen, dat moet van binnen komen.
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Tjerk Wagenaar - Directeur Natuur & Milieu
Ik geloof in een mooie, gezonde en duurzame wereld. Waarin mensen leven, werken en ondernemen zonder
schade aan natuur en milieu. En in genieten van duurzaamheid, bijvoorbeeld van gezond en lekker eten. Geniet
van De Duurzame Week!

Herman Wijffels - Hoogleraar Duurzaamheid en maatschappelijke verandering
In Utrecht is het dagelijks leven doordrongen van duurzaamheid. Dat is iets om trots op te zijn. En om trots te
zijn op Utrecht. Dat vieren we tijdens de Duurzame Week. Ik steun deze Duurzame Week van harte!
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Samenwerkingspartners
Wij zijn zeer dankbaar voor de organisaties die met ons hebben samengewerkt en Duurzame Week Utrecht
2016 tot een succes hebben gemaakt. Alle inzet, groot en klein, wordt erg gewaardeerd en vormt hopelijk een
basis om in 2017 vanuit verder te werken.

We willen graag alle partners bedanken die hebben meegeholpen:
A New Zero, a.s.r. verzekeringen, BAM, Ben & Frankie’s, Bibliotheek Utrecht, BinBang, Bksy, BloemKracht8,
Bouwkundig Bureau Cladder, Bureaubewust, Buro-E, Buro Foss, Clariss-ID, Copernicus Instituut, Crowd
Expedition, De Billenboetiek, De Deelkelder, De Frietwinkel, DeeleconomieInNederland.nl, Dille&Kamille, Dutopiaadvies, Duurzame Ontdekbus, Ecofys, Eerlijk Winkelen, Elegast, Energie-U, Estafette, Esterx, Fritts, Gemeente
Utrecht, GoBoony, Greenjoy, GroenmoetjeDoen!, Gys, Het Duurzame Gezin, Hetkanwel, Hof van Cartesius,
Humanistisch Verbond, Inderuimte, ITIYA, KantoorKaravaan, KATOENFABRIEK, Libertas Pascal, LomboXnet,
Matrass Recycling Europe, Mermaidy, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Nukuhiva, Overbeek Garden Design,
PickThisUp, Repair Café, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Remergers, R.K. basisschool De Twaalfruiter,
RondomDom, Rood Gras, SDG Accelerator, Seats2Meet, Silly Screens, Slow Food Utrecht, Solar Cinema, Stichting
A.R.M., ’t Koffieboontje, Tree House, United Wardrobe, Technotrend, U get 2 Gether, Universiteit Gent,
Universiteit Utrecht, Urbanus Cultuurlab, Urgenda, Utrecht4GlobalGoals, Utrecht Natuurlijk, Utrechts Centrum
voor de Kunsten, Utrecht Sustainability Institute, VanSelfie, Viva Las Vega’s, WAAR, IJs en Zopie.

Fondsen en subsidies
SIDO regeling van Utrecht Natuurlijk, Utrecht4GlobalGoals, kfHein Fonds, Utrechts Universiteitsfonds, Het
Initiatievenfonds en Ondernemersfond.
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