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Vanaf 17.00uur gingen de deuren van 

Priva open voor de bezoekers van de 7e 

College Tour,  met als thema ‘de 

duurzame bestuurstafel’. Bij ontvangst 

kon er een broodje gegeten worden, 

waarna om 17.30 Wouter van Alphen de 

College Tour opende. Wouter is 

teamcoördinator bij Vitis Welzijn 

Vrijwillige Inzet en mede verantwoordelijk 

voor de Bestuurdersbank Westland, een 

initiatief van Vitis Welzijn en de Van 

Poelje Academie.  

 “Duurzaamheid”, zei Wouter “is een groot thema en tegelijk ook zo klein”. Tijdens 

deze College Tour wordt gesproken over duurzaamheid binnen je vereniging en organisatie, 

maar ook ieders individuele  rol kwam naar voren. Het is een thema dat meer gaat leven 

naarmate je er meer over praat met elkaar.  

Wouter kondigde vervolgens de presentator van de 

avond aan, een presentator met passie: Rob Veenman. Rob 

vertelt allereerst over de nieuwe gastheer van deze College 

Tour: Priva. Deze locatie ademt duurzaamheid en is daarmee 

ook een prachtige locatie voor deze College Tour. 

“Duurzaamheid is ons bestaansrecht”. Rob leidde vervolgens 

verder het thema in. Hij vroeg alle aanwezigen te gaan staan. Iedereen die nu (binnen zijn 

vereniging) al bezig was met duurzaamheid kon blijven staan en iedereen die dat nog niet 

was kon gaan zitten. 4 van de rond de 50 aanwezigen ging zitten. Bij verdere toelichting 

kwam naar voren dat alle partijen het thema belangrijk vonden om over na te denken, maar 

sommigen nog niet precies zagen hoe dit binnen hun organisatie vorm te geven. Kortom: 

een zaal vol mensen die met het thema aan de slag willen of er al mee bezig zijn! 
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Op dit punt introduceerde Rob de Global Goals; 17 doelen geformuleerd door de VN, met als 

streven in 2030 behaald te zijn. Alle 17 doelen zijn unaniem aangenomen door de lidstaten. 

Een filmpje over de Global Goals introduceert deze verder. “We wonen op een hele mooie 

planeet, dat moet zo blijven”, zei een van de kinderen in het filmpje. Alle aanwezigen zijn 

uitgedaagd om van de 17 doelen er 12 weg te strepen die niet passen bij hun vereniging, 

zodat zij er 5 over houden waar zij wel mee aan de slag kunnen. Zo werd iedereen meteen 

aan het denken gezet. 
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Doel 14: Gezonde oceanen, zeeën en 

rivieren, werd uitgelicht aan de hand 

van een korte film. Restafval en de 

plasticsoep zijn een groot probleem. De 

eerste spreker, Bianca Tiegelaar, heeft 

een visie op restafval en met name het 

rapen hiervan! Ze wordt dan ook “de 

allerleukste ‘schoon-moeder’ van het 

Westland” genoemd. Vanuit haar eigen 

BieKlien geeft ze voorlichting, 

organiseert ze educatieprojecten op 

scholen, opruimacties en creatieve workshops, zoals knutselen met afval. 

 Bianca raapt al drie jaar zwerfafval in Westland en al vijf jaar geeft zij voorlichting op 

scholen. Het begon allemaal al vroeg. Als kind van 8 schreef ze al een eerste stukje in de 

schoolkrant over zwerfafval. Vijf jaar geleden besloot ze dat ze daar nu ook meer aandacht 

voor wilde. In het onderwijs kwam het naar haar mening te sporadisch aan bod, vanuit waar 

zij met voorlichtingen is gestart. “Zaadjes moeten geplant worden” zei Bianca. Ze wordt 

gedreven door dat waarvan ze houdt. Westland, haar omgeving, de wereld. Het goede 

voorbeeld geven en samen denken:  “dit accepteren we toch niet?!”. Volgens Bianca gaat 

het over hoe we met elkaar omgaan. Ze raapt geen zwerfafval op ‘van’ een ander, maar vóór 

een ander.  

 Terwijl Bianca haar verhaal vertelde, kon het publiek via de Mentimeter, een digitale 

interactieve tool, vragen aan haar stellen.  
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“Hoe zorg je dat het een ander gaat inspireren?” Bianca vertelt dat mensen op den duur van 

haar hoorden, ze organiseert opruimacties en veel gaat van mond tot mond. Het goede 

voorbeeld geven. De reacties die ze krijgt als ze zelf aan het rapen is, daar komt beweging uit 

voort. Onderwijs is daarom ook belangrijk, het goede voorbeeld gegeven door leraren en 

leraressen. Bianca voegt daar wel aan toe dat ‘het voorlichten’ vaak een taak is die bij 

scholen neergelegd wordt, maar dat het natuurlijk ook een opvoedtaak is van de ouders. 

Maar door op school het gesprek aan te gaan, wordt soms thuis ook het gesprek op gang 

gebracht. Op dit moment legde Rob de link met basisschool het Kompas uit Maasdijk, die 

aanwezig was in het publiek. “Volgens mij moeten jullie straks tijdens de borrel even met 

elkaar praten!”.  

 

“Wat denkt u dat er voornamelijk op straat gegooid wordt, wat valt op?”. Het publiek denkt 

zelf flesjes, plastic zakjes. En ook opvallend dat op bepaalde plaatsen heel veel ligt. Bianca 

komt veel blik tegen. Daarbij zijn onderzoeken nog steeds op zoek naar de manier om 

mensen het meest te stimuleren om op te ruimen, de ‘blikvangers’ bijvoorbeeld, werken niet 

goed. Volgens Bianca is het eigenlijk heel simpel. We moeten niet opgeven! Als we allemaal 

een stukje doen, kan het “verspreiden als een olievlek”.  

 

Wat ze de zaal als laatste wil meegeven? Gewoon doen, als het gaat om duurzaamheid. 

Begin klein en laat dat dan groeien. Niet opgeven, maar gewoon doen! Want.. ook alleen 

kan je de wereld veranderen. Een krachtige afsluiter van een vrouw vol idealen! 
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Doel 15: gezonde bossen en een rijke biodiversiteit. Koos van 8 jaar kiest bewust voor de 

natuur. Hij vind dit belangrijk. Erik Sosef, voorzitter van S.V. Honselersdijk krijgt de vraag 

voorgelegd. “Hebben jullie een Koos op de vereniging en zou je het willen weten?”. Erik 

denkt dat er vast wel een Koos is, maar ziet niet de verbinding met de bossen en zijn 

voetbalclub. Hij vraagt zich af, is dat de taak van een voetbalvereniging?  

 

 
 

Erik vindt wel dat hij de taak heeft kinderen te steunen in een bepaalde richting, maar het 

moet wel passend zijn. Ze zijn bij S.V. Honselersdijk wel bezig met meer duurzame 

gebouwen: led verlichting, lampen die automatisch uit gaan, kleedruimten die minder 

onderhoud vragen en minder vervuiling. Daarnaast houden ze zich ook bezig met 

onderwerpen als gelijkheid, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de John Blankenstein 

Foundation, over uit de kast komen bij een voetbalclub. Die zaken staan dichterbij.  

En ze willen verdere stappen maken, zonnepanelen bijvoorbeeld. Het moet echter ook wel 

financieel mogelijk zijn. 
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Een ander thema waar ze mee bezig zijn valt onder doel 3, gezondheid en welzijn. De 

voetbalclub is namelijk veel bezig geweest met het opstellen van alcoholbeleid, want nu de 

grens op 18 ligt wordt het door jongeren vaak bij de sportclubs gezocht. S.V. Honselersdijk 

heeft beleid gevormd, want er was veel onduidelijkheid achter de bar. Kinderen onder de 12 

moeten niet in een ruimte zijn met drinkende mensen en moeten dus vanaf een bepaalde 

tijd naar huis. “Ouders zijn het grootste probleem”, vertelt Erik. Met hen is een werkgroep 

opgesteld en zijn ze het gesprek aangegaan, met de wet in de hand. Het was echter niet 

zonder slag of stoot. Als je beleid vormt, moet je er ook achter gaan staan. Dit leverde veel 

strijd op. Door steeds opnieuw de dialoog aan te gaan en één op één met ouders in gesprek 

te gaan, worden er stappen gezet. Ze zijn nu twee jaar verder en de grootste strijd is 

gevoerd.  

Ook Erik kreeg nog vragen vanuit de Mentimeter: 

 
 

Op de fiets naar wedstrijden zit nog niet in het beleid, maar op persoonlijke titel wordt het 

gestimuleerd. En ja, bij een kampioenschap worden er twee pitchers bier uitgedeeld, maar 

als iemand een sinas wil dan is dat geen enkel probleem. Mensen boven de 18 mogen daar 

zelf over beslissen. Het klopt ook dat minder alcohol, minder inkomsten betekent. “Maar dat 

is niet het belangrijkste.”. Gezonde voeding? Dat hebben ze geprobeerd. Het bleek echter 

dat daar de vraag niet lag.  

 
 

Wat wil Erik iedereen nog meegeven? Vorm je beleid en handhaaf dat. Uiteindelijk kom je 

dan boven drijven! 
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Doel 17: Samenwerken voor de werelddoelen. “Als kinderen samen kunnen werken dan 

kunnen volwassenen dat ook.” Dat is wat Peter Zuidgeest, voorzitter van sportstichting 

Verburch ook tracht.  

 

 
 

Een van de thema’s waar de samenwerking in is opgezocht is duurzame energie. De eerste 

drijfveer was economisch, legt Peter uit, maar het dan op een goede wijze doen is veel 

waard. Los van de ledverlichting in de hal,  zijn ze op zoek gegaan naar een manier om hun 

gebouwen duurzamer van energie te voorzien. In gesprek met Vogelaer hebben zij eerst 

gekeken naar de inzet van Aardwarmte. Nadat deze optie afviel, omdat er vooral 

piekwarmte nodig is en niet constant, heeft Vogelaer een aantal zonnepanelen gesponsord 

om in energie te voorzien. De rest van de panelen heeft Verburch zelf betaald. Wat een 

krachtige vorm van samenwerken!  

Ook op ander gebied worden bewuste keuzes gemaakt, met wie er samengewerkt 

wordt. De ledverlichting is opgehangen door een bedrijf dat met een sociale werkplaats 

werkt. Waarbij de verlichting ook zo gemaakt is dat niet de gehele lampensystemen 

aangepast hoefden te worden, vertelt Peter.  

Verburch is een verbinding tussen meerdere zelfstandige verenigingen. Deze 

verenigingen werken onderling ook veel samen, ook om doelen te bereiken. Bijvoorbeeld 

met de voetbalvereniging, rondom de zonnepanelen. Er wordt ook samengewerkt als het 

gaat om binnenhalen van expertise, bijvoorbeeld rondom LHBTI en alcoholpreventie. De 

verschillende verenigingen kunnen onder deze koepel gezamenlijk op deze thema’s inzetten. 

 

Wat vindt Peter het belangrijkste om nog mee te geven? Blijf met elkaar in gesprek, doe dat 

met respect en interesse, en door je eigen mening goed onder woorden te brengen.  
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De drie sprekers hebben ons weer veel inspiratie gegeven. Gewoon doen, beleid vormen en 

in gesprek blijven zijn belangrijke adviezen. Hoe doe je dat echter? Dat gaat mogelijk niet 

vanzelf. Gelukkig waren op deze avond ook de hulptroepen aanwezig! 

De gemeente – Duurzaam Westland 

Van de gemeente was Lisette … aanwezig. Een duurzaam Westland is belangrijk en dat vindt 

de gemeente ook. Dus heb je plannen, maar is hiervoor nog overleg met de gemeente 

nodig? Er kon op de avond meteen een afspraak gemaakt worden met Lisette. 

Fondsen – RaboFonds, Fonds 1818, Loswal ‘de Bonnen’ 

Ook vragen over financiering konden gisterenavond meteen opgepakt worden. Drie fondsen 

waren aanwezig om de bezoekers hierover te woord te staan. 

Bestuurscoaches 

Hoe pak je het nou aan? En hoe krijg je je vereniging/organisatie mee? Ook over dat soort 

vragen kon er advies ingewonnen worden. Binnen Bestuurdersbank Westland zijn 

bestuurscoaches actief. Deze zeer ervaren (oud-) bestuurders gebruiken hun kennis en 

expertise graag om de maatschappelijke organisaties in de samenleving te ondersteunen. 

Elke stichting of vereniging in Westland en Hoek van Holland kan gebruik maken van deze 

waardevolle kennis en ervaring. Via Wouter van Alphen kun je een adviestraject aanvragen. 

Ook op het onderwerp duurzaamheid kunnen zij de organisaties van advies voorzien. Val alle 

markten thuis! 
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17 doelen die na te streven zijn om een duurzame bestuurderstafel te creëren, maar welk 

doel vinden Westlandse organisaties het belangrijkst? In de afsluiting van de bijeenkomst is 

de organisaties gevraagd één doel te kiezen, die zij het belangrijkst vinden om mee aan de 

slag te gaan. Via een mentimeter zijn de stemmen verzameld 

Westland bekent kleur! 24 van de 32 mensen hebben gekozen voor Global Goal 3: 

gezondheid en welzijn. Nu is het aan ons allen om hier zelf en met onze omgeving mee aan 

de slag te gaan! Het is een doel dat voor veel organisaties, zoals de Voedselbank en Hospice 

Beukenrode, dicht bij staat.  

 

 

Gezamenlijk is gekozen voor Global Goal 3, maar ieder heeft ook zijn persoonlijk duurzame 

to-do list. Alle deelnemers hebben de ruimte gekregen om achter op de kaart met Global 

Goals hun vijf belangrijkste afspraken met zichzelf te schrijven. Allen hebben deze kaart 

achteraf ingeleverd en zullen over een aantal weken aan hun eigen motivatie herinnerd 

worden. Wanneer dat is…. Dat blijft nog even een verassing! 

 

 

 Afsluiting 
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De organisatoren van deze College Tour over duurzaamheid zijn zeer tevreden. Er is 

inspiratie opgedaan, er zijn idealen gedeeld en afspraken gemaakt. De avond bracht nieuwe 

inzichten en ook in de borrel achteraf, verzorgd door Priva, werd de inspiratie nog veelvuldig 

gedeeld! 

Hartelijk dank voor deelname! 

 

 

 

 

 

‘Iedereen zei dat het onmogelijk was, 

totdat er iemand langs kwam die dat niet wist.’ 


