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Week van de Duurzaamheid 2020
Een week lang activiteiten om samen aan de slag te gaan voor een duurzaam, groen en gezond Zeist.
Samen Duurzaam Zeist organiseerde die week rond de wereldwijde Dag van de Duurzaamheid op 10
oktober. We nodigden initiatieven en organisaties van binnen en buiten Samen Duurzaam Zeist uit
om een activiteit te organiseren en inwoners te motiveren en te inspireren. Samen Duurzaam Zeist
nodigt daarbij uit, faciliteert en structureert het event. De organisatie van de activiteit ligt bij de
initiatiefnemers. SDZ wilde wel graag zelf een feestelijk openingsfestival en een duurzaam café als
afsluiting organiseren maar die konden dit jaar vanwege corona niet doorgaan. De eerste Week van
de Duurzaamheid Zeist werd enthousiast ontvangen vanwege de diversiteit aan activiteiten, de
professionele communicatie en voor de positieve sfeer en de inspiratie die het opleverde. Een
volgende keer en mét een openingsfestival is de Week van de Duurzaamheid in staat om een breed
publiek kennis te laten maken met Samen Duurzaam Zeist en klein of groot bij te dragen aan een
duurzaam, groen en gezond Zeist.

Aanleiding
Op 10 oktober geeft Samen Duurzaam Zeist al enige jaren aandacht aan de dag van de
duurzaamheid. In 2018 werden er twee evenementen georganiseerd: de duurzaamheidsmarkt
(Duurzaam op Dreef) en het Herfsttijdfestival. Beide evenementen werden goed bezocht, maar door
een ander publiek. Waar het Herfsttijdfestival op de Boswerf vooral gezinnen trekt, werd de
duurzaamheidsmarkt vooral bezocht door volwassenen die al interesse hebben in duurzaamheid.
Afgelopen jaar (2019) organiseerde Samen Duurzaam Zeist samen met De Boswerf één evenement
namelijk het Herfsttijd festival op De Boswerf op zaterdagmiddag 12 en zondagmiddag 13 oktober
2019. Een kleine 1000 bezoekerskwamen op het festival af en namen kennis van allerlei initiatieven
van Samen Duurzaam Zeist.. De interesse in dit festival was groot. En hoewel dat natuurlijk
fantastisch ook was er ook een keerzijde aan. De Boswerf is niet berekend op zoveel bezoekers
midden in het bos en daarom is besloten om daar niet nogmaals het festival te organiseren.

Waarom organiseerden we de Week van de Duurzaamheid
We wilden net als voorgaande jaren de Brede Milieu Visie op de agenda zetten en verbreding en
betrokkenheid genereren bij het uitrollen van die Visie. We hebben ervoor gekozen om (o.a.) een
Week van de Duurzaamheid (WvdD2020) te organiseren.
Uit projectplan:
Een Week van de Duurzaamheid geeft Samen Duurzaam Zeist de kans om allerlei initiatieven en
organisaties van binnen en buiten Samen Duurzaam Zeist uit te nodigen om een activiteit te
organiseren en inwoners te motiveren en te inspireren om samen aan de slag te gaan voor een
duurzaam, groen en gezond Zeist. Samen Duurzaam Zeist nodigt daarbij uit, faciliteert en structureert
het event en verzorgt zelf enkele activiteiten zoals een feestelijke opening en afsluiting. Uitgangspunt
is dat framing/context en communicatie wordt verzorgd door SDZ. Initiatieven zijn verder zelf
organisator van hun eigen activiteit.

Doel WvdD 2020
1. Exposure geven aan de duurzame initiatieven binnen en buiten SDZ
2. Mensen motiveren en inspireren om hun steentje bij te dragen aan een duurzamer Zeist (in
eigen huis en daarbuiten; samen met anderen)
3. Een format/werkwijze ontwikkelen die herhaalbaar is en met weinig inspanning een zo groot
mogelijk effect bereikt
Doelgroep WvdD 2020
We willen graag specifieke activiteiten voor kinderen/ jonge gezinnen, voor actieve duurzaamheidsliefhebbers en voor nieuwsgierigen agenderen. En we willen actievelingen binnen SDZ de ruimte
geven om gelijkgestemden te ontmoeten en te inspireren.
Wanneer geslaagd:
1. 20 activiteiten waarvan 10 online en 10 fysiek
2. Feestelijke opening en afterparty met respectievelijk 750 en 75 bezoekers.

De Week van de Duurzaamheid Zeist 2020 – het resultaat
Organisatie WvdD 2020
Een projectteam van SDZ heeft de organisatie en coördinatie op zich genomen. Het project team
bestond uit de communicatie manager en de activatie manager (aangevuld met anderen uit activatie
en communicatie team voor bepaalde taken). Het projectteam rapporteerde aan en overlegde met
het Regieteam. SDZ was vooral voorwaardenscheppend en zorgde voor continuïteit en onderlinge
verbindingen.
Corona en de Week van de Duurzaamheid
Vanwege de al bestaande coronarichtlijnen en de halverwege de week aangescherpte richtlijnen
hebben we nogal wat veranderingen door moeten voeren in het oorspronkelijke plan. Het
openingsfestival op 10 oktober in het Walkartpark is een maand voor de start afgelast. En, in de
tweede helft van de week zijn alle fysieke bijenkomsten van meer dan 4 mensen afgelast. Dat heeft
uiteraard effect gehad op de resultaten. Ook is het afsluitende duurzame café (de afterparty) voor
organisatoren afgelast.
In de week van 10 – 17 oktober 2020 hebben 30 organisatoren een activiteit georganiseerd, sommige
activiteiten zelfs meerdere keren waardoor bezoekers – als corona geen roet in het eten had gegooid
- aan zo’n 55 activiteiten hadden kunnen deelnemen. Zie voor een beschrijving van alle activiteiten
de website die speciaal voor de Week van de Duurzaamheid is gecreëerd.
www.weekvandeduurzaamheidzeist.nl
Gerealiseerde communicatie
Offline zijn er 2 advertenties verschenen in Nieuwsbode en Stadspers met een agenda en een aantal
artikelen over activiteiten. Verder zijn er A3 en A4 posters en een programmaladder ontworpen en
verspreid.
Online hebben we via de website, twee nieuwsbrief mailings en social media kanalen (FB, Twitter,
Instagram) berichten verstuurd over de WvdD.
Fons Pennings heeft een promotiefilmpje gemaakt vooraf dat is verspreid via online kanalen. En
tijdens de week zijn een achttal filmpjes gemaakt van afzonderlijk activiteiten en een korte
compilatiefilm. Die zijn te vinden op de website [https://vimeo.com/475012379]. Ook zijn er tal van
foto’s gemaakt die in een online fotoverslag zijn opgenomen.
Georganiseerde activiteiten

Over die 30 activiteiten kunnen we de volgende analyserende opmerkingen maken (zie bijlage 1 voor
details). De focus is redelijk verdeeld over de pijlers met als topper Pijler 3 Natuur en Landschap.. De
meeste activiteiten vonden plaats in Zeist, enkele in Den Dolder en geen activiteiten in de andere
kernen. De meeste activiteiten waren gericht op volwassenen met een 4 tal gericht op families met
kinderen.
Doelgroep
4 gericht op families met kinderen
26 gericht op volwassenen

focus van de activiteiten

Online/Offline?
Online: 4 activiteiten en 2 hybride
Offline: 24 activiteiten
Zeist/kernen?
2 in Den Dolder
2 in Den Dolder en Zeist
22 in Zeist
(en 4 online)

10% 17%
10%
36%

pijler 1

pijler 2

pijler 3

27%

pijler 4

dwarsdoorsnijdend

Pijler 1: Klimaat en energie; Pijler 2: Kringloop economie;
Pijler 3: Natuur en landschap; Pijler 4: Leefomgeving

Bezoekers aantallen
Over de aantallen bezoekers ten opzichte van de verwachte aantallen kunnen we helaas weinig
evaluerend zeggen vanwege 2 redenen. Door corona zijn een aantal bijeenkomsten niet doorgegaan
en de activiteiten die wel doorgingen hebben ongetwijfeld te leiden gehad onder de oproep van de
overheid om minder te reizen. In de bijlage met beschrijving van de activiteiten zijn de aantallen
opgenomen voor zover we informatie hebben ontvangen.
Niet gerealiseerde activiteiten
De belangrijkste activiteit – het openingsfestival – kon niet plaatsvinden. De vergunningverlener van
de gemeente vond het organiseren van een activiteit in het centrum - terecht - een te groot risico
vanwege de aanzuigende werking. De bezoekers aantallen in het centrum liepen toen al tegen de
grens aan van de corona-veiligheid. Tijdens het openingsfestival wilden we via 20 kramen duurzame
waren of verhalen aanbieden, in 5 horeca kramen duurzaam voedsel en drankjes aanbieden en in de
programmatenten laten zien wat er in Zeist gebeurt en waar je die week allemaal terecht kon.
Het beoogde filmfestival samen met FIGI is door FIGI uiteindelijk niet opgepakt na een eerste
positieve reactie. In de voorbereiding is een lijst met films gemaakt en waren een aantal mensen
bereid gevonden mee te werken aan de realisatie van het festival. Het idee werd binnen SDZ breed
gedragen. Mogelijk dat we een volgende keer (op een andere locatie?) toch iets kunnen realiseren.
Op tijd beginnen is dan wel belangrijk.
Het duurzame café – afsluiten en napraten met
alle organisatoren – kon ook geen doorgang
vinden. In plaats daarvan hebben we een online
nazit georganiseerd met een enthousiaste groep
deelnemers.

Foto: deelnemers online nazit. Met dank voor de
waardevolle inbreng.

Reflectie op Week van de Duurzaamheid 2020
In het algemeen veel enthousiasme bij organisatoren en betrokkenen over
Het kwam op mij over als een
goed ingestoken week, in moeilijke
deze eerste Week van de Duurzaamheid. We ontvangen complimenten
omstandigheden. Complimenten!
voor de diversiteit aan evenementen, voor de professionele communicatie
Chris
en voor het enthousiasme. Hoewel het aantal bezoekers niet heel groot was
heeft de week van de Duurzaamheid volgens velen wel een impuls gegeven
aan diverse activiteiten en heeft het de kans gegeven aan organisatoren om zich extern te profileren.
Ondanks dat voor de specifieke trainingen op de agenda weinig mensen kwamen, zie ik wel meer mensen
zich per week aanmelden dan normaal en dat is, zeker met het guurdere weer, tegen verwachting in. Dat is
voor een groot deel te danken aan dat mensen NatuurlijkSportief langs hebben zien komen.
Bjorn

Aan de verbeterkant staan vragen als – hoe houdt je mensen na afloop aan boord? (een vraag voor
werkgroepen en projectorganisatie); hoe kun je de zichtbaarheid op straat vergroten?; kan
communicatiemateriaal eerder beschikbaar zijn?; kun je meer uitingen genereren op andere social
media groepen? En verder kwamen uit de enquête onder organisatoren nog een aantal nuttige
verbetersuggesties. (op aanvraag beschikbaar)
Verder misten velen de openingsmarkt omdat die een verbinding kan maken tussen mensen
onbekend met SDZ vraagstukken en tussen mensen en de activiteiten in de rest van de week. De
gemeente was met 1 activiteit zichtbaar en sprak uit dat dat meer had kunnen zijn. En, kan SDZ
vooraf een bijeenkomst organiseren voor organisatoren over vragen als: hoe haal je meer uit je
evenement? Hoe communiceer je over je evenement?

Week van de Duurzaamheid 2021
In de enquête en tijdens de nazit was er algemeen steun voor
Hopelijk kunnen we volgend jaar meer
organiseren, ik doe dan zeker weer mee.
het organiseren van een week in 2021 in dezelfde periode.
Benadrukt werd het belang om dit betrouwbaar opnieuw te
Gabrielle,
organiseren zodat zowel organisatoren als bezoekers gaan
rekenen op de Week van de Duurzaamheid. SDZ faciliteert de week en zorgt dat het openingsfestival
op zichzelf maar ook in dienst van de Week een belangrijke rol speelt om mensen laagdrempelig te
interesseren in en te informeren over duurzaamheid.
Het project team concludeert dat 2020 een mooie eerste week is geweest en adviseert het regieteam
om volgend jaar verder te gaan met de huidige opzet en de genoemde verbeterpunten op te pakken.

Bijlage Analyse van de 30 activiteiten (waarvan sommige meerdere keren georganiseerd)
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Help Zeist Zoemen

Zeist Zoemt
Duurzaam
ODRU

3

Zeist

families

offline

?

?

3

Zeist

families

offline

?

?

Compost Lokaal

3

Zeist

families

offline

15

c

Moestuinen - Film
Workshop
Wormenhotel

Lezing Marc ter Horst

SDZ-verbonden
verduurzamen
Luchtkwaliteit

1

nvt

4

nvt

Precious Plastic

2

Zeist

Afval 0.0

2

Zeist

Doneer je
tuingereedschap
Excursie
paddenstoelenreservaat
Recycle je planten

Meer Tuin, Meer
Mens
Werkgroep
paddenstoelen
Plantenasiel Zeist

2

Zeist

3

Zeist

3

Zeist

Proefrit e-deelauto en
e-deelscooter
Bezoek een sedumdak

Samen Slim Rijden

2

Sedumdaken

4

De Vrolijke Kwast

Kringloop Zeist

2

Zeist/Den
Dolder
Zeist/Den
Dolder
Zeist

Micro-expositie en
workshop
Wildplukwandeling

Expositie
Tussenruimte
Natuurbeleving de
Boomklever
Klimaatgesprekken

2

1

Den
Dolder
Den
Dolder
nvt

Stadslab Zeist

2

nvt

Duurzame Energie
Coöperatie Zeist

1

Zeist

Energiecentrum
Zeist
Band op Spanning

1

Zeist

1

Zeist

Tea Lounge
Catering
Werkgroep
Geopark
Heuvelrug
NoorderLicht
gemeente Zeist
Kinderboerderij De
Brink
NatuurlijkSportief
Zeist
Vrije Hogeschool

2

Zeist

3

Zeist

3

Zeist

3

Zeist

4

Zeist

alle

Zeist

Van Klaas

alle

Zeist

Samen voor Zeist

alle

Zeist

NoorderLicht
gemeente Zeist
NoorderLicht
gemeente Zeist

3

Zeist

3

Zeist

Online sessie
luchtkwaliteit in Zeist
Maak je eigen
karabijnhaak
Zero Waste Tour

Inspiratiesessie
klimaatgesprekken
DOE-tank
Ontwikkel samen een
duurzaam
energieproject
Gratis ledlampen
Band op spanning
brengen
Duurzaam Diner
Geopark Excursie

Een Unieke Wandeling
duurzaamheid op de
kinderboerderij
NatuurlijkSportief
Buitenspelen
Dwarslopers Dialogen
Duurzaamheid
Tekenwedstrijd
Duurzaamheid op je
werk
Groene Psalmen
Groene Geschiedenis

3
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c
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?
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?
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n
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?
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offline

10

20

offline

?

?

offline

8

5

offline

10

10

offline

?

0

offline

8

c

offline/o
nline
offline/o
nline

7

5+10
(online)
2+16
(online)
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