
        

Samen 
Sneller 
Duurzaam 
Jaarverslag 2019 

 

Het spoorboekje geeft een overzicht van de 
duurzame opgaven met de bijbehorende 
initiatieven en ondersteuning van en door 
Samen Sneller Duurzaam. Zie ook: 
https://www.samen-sneller-duurzaam.nl/   

Eerste verslag 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Samen 
Sneller Duurzaam (SSD). Opgestart in 2017, 
mede op initiatief van toenmalig wethouder 
Gerben Struik. Dit verslag laat zien wat 
bewonersinitiatieven, de bottom-up 
beweging, in Gooise Meren in 2019 qua 
duurzaamheid hebben gerealiseerd. 

 

Een beweging 

Samen Sneller Duurzaam is een beweging 
bestaande uit inwoners met de overtuiging 
de lokale duurzaamheidstransitie te 
versnellen. Onze missie is helder: lokaal de 
krachten bundelen en is verbeeld in het SSD 
‘Spoorboekje’. We werken in lijn met de 
doelen zoals geformuleerd in de 
Klimaatakkoorden, de Sustainable 
Development Goals, Klimaatwet, Nederland 
Circulair, enzovoort. Boven alles willen we 
impact maken en oplossingen leveren door 
de lokaal aanwezige energie en 
initiatiefkracht te stimuleren en te 
ondersteunen. 

 

Met ondersteuning 

De ondersteuning van SSD bestaat uit 
verschillende groepen van inwoners, 
ondernemers, vertegenwoordigers van de 
gemeente en maatschappelijke organisaties. 
Voorbeelden van deze ondersteunende 
groepen zijn: Thema Werkgroepen, 
Vliegwielgroep, Vlechters en 
Kwartiermakers.  
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Aanpak 
Onze aanpak richt zich op drie verschillende 
niveaus, of logische stappen van 
ontwikkeling, van bewustzijn creëren, 
samenwerking stimuleren en dan naar 
doen/ondernemen. Onze impact meten we 
dan ook op: 
 

1. BOEIEN: het stimuleren van 
bewustzijn via bijvoorbeeld 
Duurzaamheidcafés en andere 
evenementen, webplatform, sociale 
media, nieuwsbrieven, 
krantenpublicaties, enzovoort. 

 
2. (VER)BINDEN: het ontwikkelen van 

samenwerking met bijvoorbeeld 
reeds actieve groepen of netwerken. 
Om samen te werken, van elkaar te 
leren, kennis te ontwikkelen en 
nieuwe ideeën en initiatieven te 
nemen, rechtstreeks of via 
Werkateliers, Transitiecafés, 
Duurzaamheidcafés, projectgroepen, 
enzovoort.  

 
3. DOEN: het realiseren van initiatieven 

die direct of indirect bijdragen aan 
impact en daarmee de doelen zoals 
opgesteld in het SSD Spoorboekje 
 
 
 

Aanpak in de praktijk…….. 
 

 

 
Word Zwerfvuil Ambassadeur in 
jouw straat of buurt 

 

 
 
 
Doel: Gooise Meren 100% zwerfvuilvrij 

● Structurele aanpak zwerfvuil. 
● Schone straten en bermen. 
● Verbeterde kennis, communicatie en 

informatievoorziening. 
● Verhoogde betrokkenheid en inzet 

van alle partijen. 
● Gevoel van gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor openbare 
ruimte. 
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Samen Sneller 
Duurzaam 
‘Ondersteunende’ 
activiteiten & groepen 
 
De Duurzaamheidscafés stellen 
steeds een ander thema centraal en trekken 
al jaren volle zalen.  

 

 
 

 

6 Cafés in 2019 

± 85 Bezoekers per café  

 Ondernemers betrekken 
steeds meer hun klanten 
vanuit bezoekers cafés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

● Januari: Duurzaam Ondernemen in 
Gooise Meren 

● Maart: Oplaad café voor klimaat 
depressieven 

● Mei: Operatie Steenbreek 
● Juni: Samen naar nul op de meter 
● September: Sociale duurzaamheid 
● Oktober: Eerlijke mode & cosmetica 
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Website en Social Media 

Website Samen Sneller Duurzaam 

 

 
Facebook Samen Sneller Duurzaam 

 
 
Facebook Duurzaamheids Cafés 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

494  Nieuwsbrief abonnees 

1075  Contacten 

± 900  Doorgestuurde 
nieuwsbrieven 

 
 
 
 
 

 

299  Pagina likes 

343  Volgers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

296  Pagina likes 

319  Volgers 
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LinkedIn Samen Sneller Duurzaam 

 
 
 
Lokale kranten publicaties 

 
 
 
Vliegwielgroep 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

347  Connecties 

360  Volgers 

±  400x  Keer bekeken per 
bericht 

 
 
 
 
 
Op de gemeentepagina van de lokale 
Gooise Meren kranten worden nagenoeg 
elke week duurzame initiatieven 
gepubliceerd vanuit de SSD beweging. Ook 
staan we incidenteel in de Gooi & 
Eemlander. En elk kwartaal wordt een 
spread in de lokale kranten gepubliceerd. 
 
 
 
 
 
 
 
Deze groep komt éénmaal per maand bij 
elkaar en bestaat uit de belangrijkste 
stakeholders van SSD: de gemeente 
(wethouder en beleidsadviseurs), 
maatschappelijke organisaties (Versa), 
ondernemers en bewoners. 
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Operationeel team 

 
 
Vlechters 

 
 
 
 
 
 
Transitie Café 

 
 
 
 

 
 
 
Deze groep komt wekelijks op 
vrijdagochtend bij elkaar om operationele 
zaken te bespreken. De groep bestaat uit de 
kwartiermaker van SSD, een lid van de 
Vlechtersgroep en de kwartiermaker van de 
gemeente. 
 
 
 
 
 
 
De Vlechters komen 1x per maand bij elkaar.  
Wat doen de Vlechters: 
- Denkt mee, verbindt en faciliteert de 
werkgroepen van Samen Sneller Duurzaam. 
- Communiceert en geeft voorlichting over 
milieu en duurzaamheid. 
- Borgen aandacht voor duurzaamheid in 
gemeentelijk inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. 
- Verbreedt duurzaam bewustzijn in 
gemeentelijke organisaties. 
- Stimuleert en faciliteert milieu- en 
duurzaamheidsinitiatieven van inwoners, 
(maatschappelijke) organisaties en 
bedrijven. 
 
 
 
 
Het Transitie Café is een jaarlijks overleg 
waar alle trekkers van SSD bij elkaar komen. 
Begin 2019 hebben we SSD 2.0 
gepresenteerd. Het doel was: hoe kunnen 
we met elkaar versnellen door verder te 
professionaliseren en te groeien naar 
Impact?  
 
 
 

- Januari 2020, Samen Sneller Duurzaam      - 



        

 

Initiatieven / thema 
 
Energie transitie 

 
 
 
Circulaire Economie 

 
 
 
 
Biodiversiteit 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ACTIVITEITEN 
- Samenwerking Energiecoöperatie WattNu 
- 3x Info avonden duurzaam wonen 
- Info avond collectieve wijk inkoop  
- Opzet Werkgroep Energie 
- Training 23 energie coaches 
- Feestelijke opening Vitus Zon  
- Los van het Gas’ campagne Meent 
- Kompas Op Groen energie-tentoonstelling 
 
 
 
ACTIVITEITEN 
- Werkgroep bijeenkomst: ‘op naar een zero   
  waste Gooise Meren’ 
- Deelname workshop Profit to Purpose 
- Deelname aan Zero Waste festival en  
  Repair Café 
- Deelname aan Pecha Kucha avond 
- Mede-organisatie Fair Fashion Film avond 
- Deelname aan Duurzame Evenementen  
  Workshop gemeente 
- Werkbezoeken: Almere Upcycle Centre,  
  Retuna Recycle Mall Zweden 
- Opstart Social Stuff sociale werkplaats 
 
ACTIVITEITEN 
- Presentatie ‘Basis Document Biodiversiteit’ 
- Ontwikkeling Kust Manifest Gooise Meren 
- Deelname aan wilgen knotten in Naarden 
- Deelname aan nationale Boomfeestdag 
- Vergroening Broedplaats (permacultuur) 
- Film & Debat avond, Green tales of the city,  
  in samenwerking met Filmhuis Bussum 
- Natuurwerkdag Echobos Muiderberg  
- Remembrance Day for Lost Species (in  
  samenwerking met Artis Amsterdam) 
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Troeptrimmen / Vlechters 

 
 
Lokaal Voedsel 

 
 
Duurzaam Onderwijs 

 

ACTIVITEITEN 
- Deelname aan World Cleanup Day 
- Organisatie Kids Cleanup Day 
- 12x 2 teams Troeptrim ochtenden 
- Deelname aan landelijke ‘warme truiendag’ 
- Deelname aan DuurzaamPlus Crailo 
- Deelname aan Klimaatmars in Amsterdam 
- Deelname aan Informatiemarkt Keverdijk 
- 6x Tegenlicht Meet-ups (Bibliotheek) 
- Deelname aan de Seniorendag 
- Organisatie Zero Waste Buurtcamping 
 
 
 
ACTIVITEITEN 
- Kruidenwandeling 
- Inrichting voedseltuin bij de Uitwijk in  
  Bussum 
- Nieuw opgestart: A4 Kindertuinen Bussum,  
  permacultuur project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITEITEN 
- Debatmiddag Wellantcollege Naarden  
  verduurzaamt 
- Afvalheldenproject Wellantcollege 
- Afvalscheidings project Vitus Bussum 
- 3x gastlessen Duurzaam Ondernemen  
  Vitus College 
- Nieuw opgestart: duurzaam programma  
  voor voortgezet onderwijs 
- Actieplan Gooise Meren 100% zwerfvuilvrij. 
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Klimaat en water 

 
 
Compact Duurzaam Wonen 

 
 
Geselecteerd Trouw Duurzame top 100 
 

 
 
 
 
 

 
ACTIVITEITEN 
- Klimaat Gesprekken, 6 workshops met titel:  
  ‘ik en klimaatverandering’ 
- Operatie Steenbreek (3x uitgevoerd) 
- Lezing Klimaat, Energie en Werelddictatuur 
- Deelname aan Klimaat Café ‘No Time To  
  Waste’ (Bibliotheek Hilversum) 
- Deelname aan ontwerpen van het  
  Duurzaam Ontwikkel Tool van de  
  gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITEITEN 
- Open Huis PluPetit, tiny house van  
  Marileen Fabels (heel weekend) 
- Festival PluPetit (het feest van kleiner en  
 minder, Groene Afslag) 
- Zero Waste Diner PluPetit 
 
 
 
 
 
Update: Samen Sneller Duurzaam is 
geëindigd op plaats nr. 57 van de Top100.! 
We zijn zeer vereerd met deze plek en blij 
met alle publiciteit. Met wethouder Barbara 
Boudewijnse en een aantal werkgroepleden 
zijn we de 10e naar Pakhuis de Zwijger 
gegaan voor het interessante programma en 
de uitreiking. 
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Partnerships 
SSD heeft diverse soorten partners. Allereerst 
zijn dat de stakeholder partners die tot de 
initiatiefnemers behoren en vertegenwoordigd 
zijn in de Vliegwiel- en Vlechtersgroep. 
Daarnaast zijn er de samenwerkende partners 
waarmee samengewerkt wordt in evenementen, 
initiatieven en/of campagnes. Tot slot zijn er 
partners waar een open en constructieve relatie 
mee is opgebouwd en bereidheid om samen te 
werken: 
 

● Gemeente Gooise Meren 
(samenwerkende en partner 
Vliegwielgroep) 

● Regio Gooi & Vechtstreek 
(samenwerkende) 

● GAD (samenwerkende) 
● Versa Welzijn (samenwerkende en 

partner Vliegwielgroep) 
● Watt Nu (samenwerkende mét 

convenant) 
● Bibliotheek Gooise Meren 

(samenwerkende) 
● De Groene Afslag (samenwerkende) 
● Broedplaats / Altijd Werkplaats 

(samenwerkende) 
● Natuur & Omgevingseducatie 

(samenwerkende) 
● Zero Waste Heroes (samenwerkende en 

partner Vliegwielgroep) 
● Vitus College (samenwerkende) 
● Willem de Zwijger College 

(samenwerkende) 
● Wellantcollege (samenwerkende) 
● Stichting Groen Muiderberg 

(samenwerkende) 
● Filmhuis Bussum (samenwerkende) 
● Volksuniversiteit Naarden-Bussum 

(samenwerkende) 
● Buurtplatform RemCom 

(samenwerkende) 
● Buurtplatform Parkwijk (samenwerkende) 
● Buurtplatform KTV Naarden 

(samenwerkende) 
● Dorpsraad Muiderberg 

(samenwerkende) 

 

 
 

● Platform Maatschappelijk Verbinden 
Gooise Meren (samenwerkende) 

● FIN Bedrijvenvereniging Gooise Meren 
(in goed contact) 

● Ondernemersvereniging Gooise Meren 
(in goed contact) 

● Dudok Wonen (in goed contact) 
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