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Korte evaluatie Duurzaam Doen Oktober 

Door Henriette Former, november 2018 

Aanleiding 
Ieder jaar organiseert De Groene Belevenis in het najaar een publieksactiviteit met als doel 
Leusdenaren te informeren en te enthousiasmeren over de duurzame organisaties en initiatieven die 
op dit onderwerp actief zijn. Ook dit najaar organiseren we dit weer, nu genoemd Duurzaam Doen 
Oktober. 
 
Dit jaar ontstond rondom 10 oktober Dag van de Duurzaamheid een samenwerking met een aantal 
Leusdense organisaties. Dit leidde tot een reeks van activiteiten gedurende de maand oktober, 
waardoor de naam Duurzaam Doen Oktober is ontstaan.  
Deze aanpak past ons in de groei van afgelopen jaren. In 2015 waren deelnemers vooral de 
bekenden uit het veld, in 2016 konden inwoners stands bezoeken in De Korf, in 2017 kon men de 
locaties zelf bezoeken en in 2018 organiseren de organisaties uit het maatschappelijk middenveld 
zelf evenementen die we onder één noemer aan elkaar gesmeed hebben. Zo zorgen wij ervoor dat 
deze losse initiatieven samen meer impact hebben. 
 
Activiteiten De Groene Belevenis  
De activiteiten van De Groene Belevenis zijn te zien als een “saté-prikker” die alles aan elkaar heeft 
geprikt met als rode draad het centrale thema. Met alle partijen is afstemming gezocht over de 
datum, het inhoudelijke programma en de locatie. Daarbij is op verschillende manieren op maat 
ondersteuning geleverd. Soms door te klankborden en te sparren over het programma en de 
discussie onderdelen, soms heel concreet door het inrichten van een aanmeldprocedure voor 
de lezing van Jan Terlouw, het avondvoorzitterschap bij de lezing Tiny Houses, het schrijven van 
het persbericht voor de discussie avond nav de Tegenlichtdocumentaire of het meedenken 
over een leeshoek Duurzaam Doen in de Bibliotheek. 
De Groene Belevenis coördineerde en verzorgde de overkoepelende communicatie en pr. De 
organisaties waren zelf verantwoordelijk voor de invulling van het programma op de eigen 
locatie en de eigen communicatie naar de achterban. Allen hebben het hele programma van 
Duurzaam Doen Oktober gepromoot, zo zijn er voor de verschillende activiteiten veel meer 
mensen bereikt dan alleen de eigen achterban.  
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Communicatie en PR 
Overall zijn in ieder geval de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 Bewaken van gezamenlijkheid in persuitingen, alle mede-organisaties hebben minimaal de 
volgende zin opgenomen:  “Deze lezing wordt georganiseerd door xxx in samenwerking met De 
Groene Belevenis in het kader van Duurzaam Doen Leusden. In oktober vinden diverse lezingen 
en activiteiten plaats rondom duurzaamheid, een overzicht is te vinden op 
www.duurzaamdoenleusden.nl”; 

 Afstemming met Barbara Pronk van de gemeente over de communicatie; 

 Inrichten van de website www.duurzaamdoenleusden.nl met alle informatie en links. Website 
had 350 sessies van 267 gebruikers; 

 Overkoepelend persbericht Duurzaam Doen Oktober naar alle relevante media en via 
verschillende kanalen overgenomen (zie bijlage voor aantal voorbeelden, zowel media als 
samenwerkingspartner hebben de berichten gedeeld); 

 Poster en flyer Duurzaam Doen Oktober opgezet en gedrukt, uitgedeeld bij alle partners, 
opgehangen op strategische punten; 

 Deze is ook naar het AFAS bord en de digitale entreeborden toegezonden; 

 10 Facebookberichten met totaal bereik van 5898 bezoekers, 1 advertentie met totaal 
bereik 6430 (FB en Instagram) en alle apart aangemaakte evenementen 2745 bezoekers; 

 Een pagina Groen&Duurzaam in de Leusderkrant van 3 okt gevuld met alle activiteiten; 

 Er is een digitale themanieuwsbrief gegaan naar al onze 1475 abonnees. 
 
De activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongeveer 20 mensen bekeken eerst de documentaire, een aanrader en zeer toegankelijk 
gebracht. Daarna volgde een bespiegeling van Jan Overweg en gingen de aanwezigen in 
groepjes in discussie op basis van een volgende stellingen.  
- Wat je hebt moet je behouden, wat je niet hebt is er niet 
- Einde aan bezit? Je identiteit wordt je status 
- De levering van een dienst ipv een product is de oplossing voor vermindering afvalberg 
- Het nieuwe verdienmodel betekent: vastgoed is losgoed 
- De circulaire economie werkt op korte termijn, maar niet op lange termijn 
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- Als we ons onthechten aan bezit levert dat minder stress op 
Dit format, het gezamenlijk bekijken van een documentaire met aanvullende discussie is erg boeiend. 
Aanwezigen gingen met elkaar dieper op de materie in en maakten zich het gedachtengoed eigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theater De Tuin was tot de nok toe gevuld met 104 toehoorders. Jan Terlouw hield een boeiend 
betoog vanuit zijn achtergrond als wetenschapper, politicus en schrijver. Daarna was er alle ruimte 
om hem vragen te stellen. Er is een samenvattend artikel verschenen in de LeusdenNu, kopie is 
opgenomen in de bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 mensen luisterden naar een presentatie van Mark Kauw, die werd afgewisseld met een quiz 
en het digitaal uitrekenen van de eigen verborgen impact. Interessant om, na de documentaire 
van Thomas Rau, daadwerkelijk de eigen situatie berekenen. Er is een samenvattend artikel 
verschenen in de LeusdenNu, kopie is opgenomen in de bijlage. 
 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:info@degroenebelevenis.nl
http://www.degroenebelevenis.nl/


- 4 - 
 

Hamersveldseweg 105 - 107 | 3833 GM Leusden | Telefoon: 033-3034940 

E-mail: info@degroenebelevenis.nl | www.degroenebelevenis.nl 

Bank: NL97 INGB 0006 7081 52 | KvK: 61749028 | Wij zijn vrijgesteld van BTW  

Het onderwerp Tiny Houses is zeer populair in Leusden, op deze avond kwamen meer dan 80 
mensen af, meer dan de zaal aankon. Vandaar dat de activiteit in het voorjaar van 2019 naar alle 
waarschijnlijkheid wordt herhaald. Marolein Jonker vertelde over haar eigen ervaringen, daarna 
gaven Erik van Beurden (wethouder), Jeroen Bosma (Green-man), Fleur de Velde Harsenhorst 
(Buurkracht Alandsbeek) korte pitches en kon de zaal vragen stellen. 25 aanwezigen hebben hun 
NAW gegevens achtergelaten omdat ze op korte termijn met elkaar willen kennismaken en concrete 
plannen doorpraten. Een van de aanwezigen gaf al een voorzet en zal op dat vervolg (13 nov) zijn 
idee toelichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Half oktober verhuisde de Tiny Eco House in aanbouw naar Nunspeet, en ongeveer 25 mensen 
bezochten de locatie. De bouwers hebben praktijkvragen beantwoord en staan er voor open in de 
toekomst weer mee te werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De burgemeester startte de Fairtrade week door het onthullen van een banner met het nieuwe 
logo Fairtrade Leusden. Omdat er op het Huis van Leusden geen bord bevestigd mag worden, 
komt deze banner in het Huis te staan. In zijn toespraak vertelde hij het persoonlijk erg 
belangrijk te vinden dat er aandacht is voor fairtrade producten en de producenten. Vervolgens 
startte een wandeling door de Hamershof langs adressen met fairtrade producten zoals Eat& 
Meet, Wereldwinkel, De Buurman met een speciale fairtrade kipwokschotel en de Jumbo.. Bij 
de Jumbo bekeek de burgemeester een schap met fairtrade producten die met korting  te koop 
zijn. Ook werden zo’n 200 kleine zakjes met chocolaatjes met een kortingsbon voor de 
wereldwinkel  uitgedeeld.  
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Conclusies 

 Totaal hebben dik 300 mensen meegedaan met de activiteiten in Duurzaam Doen Oktober, 

mensen zijn echt geïnteresseerd, hebben de activiteit met specifieke reden uitgezocht. Door 

dit inhoudelijke programma bereik je met name de “echt geïnteresseerden” die zich willen 

verdiepen, daar was het ook heel informatief voor. 

 Deze opzet is minder toegankelijk voor mensen die normaliter ook niet op “duurzaamheid” 

afkomen. 

 De samenwerking met de meewerkende organisaties is echt versterkt. Ook gaf dit de 
mogelijkheid ze als initiatief op verschillende vlakken te ondersteunen. De Groene Belevenis 
en alle partijen kijken er positief op terug.  

 Door alle activiteiten in 1 programma te communiceren is de boodschap heel krachtig over 

gekomen, dit geeft impact. Ook mensen die niet komen hebben wel het programma met 

achterliggende boodschap gezien.  

 Doordat ieder zijn eigen kanalen en achterban inschakelde kon het programma zich breed 

verspreiden. 

 Door de verschillende activiteiten is er ook veel persaandacht geweest, verschillende media 

berichten over verschillende activiteiten. 

 Dit jaar zijn geen flyers in de krant gevouwen, dat is ook niet gemist omdat het is opgevangen 

door de pagina Groen&Duurzaam. Wel blijkt een hard-copy flyer nodig om het programma 

zichtbaar te maken, en handig voor het uitdelen bij de activiteiten aan het begin. 

 Volgende keer communicatie nog verder op elkaar afstemmen, bv intro door De Groene 

Belevenis bij de start van elke activiteit? 

 De verschillende partijen voelen niet direct de noodzaak ook met elkaar samen te werken, 

ieder doet zijn ding (heel goed) en extra ondersteuning van DGB is fijn. Maar partijen hebben 

elkaar onderling (buiten DGB om) niet benadert. 
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