
Werkgroep natuur en inspiratie zoekt ankers in duurzaam ondernemen 

 

Voor een aantal werkgroepen in de Stichting Blauwzaam liggen de concrete invullingen van de 3xP 

voor de hand. Zo werkt Bouwen en Wonen aan duurzame nieuwbouw en de herbestemming van 

gebouwen ,  Transport en Logistiek gaan voor het bewust inzetten van transportbewegingen. En de 

leden van het energieconvenant willen nog dit jaar hun eerste stappen zetten op de 

bezuinigingsladder.  

 

Voor de werkgroep Natuur en Inspiratie is het zoeken naar de juiste ankers. En dat is eigenlijk heel 

tegenstrijdig, omdat juist in de natuur de basis ligt waar het in duurzaamheid om draait: in een 

betere staat aan de natuur teruggeven wat we gekregen hebben! De boeren zijn in de 

Alblasserwaard de groep ondernemers, die daar al van oudsher bij betrokken zijn. Zij kunnen als geen 

ander vertellen hoe die natuur ons kan inspireren om de P van People optimaal in te zetten. In deze 

zin zitten ook precies de 2 uitersten waarbinnen de werkgroep opereert. Enerzijds zijn het de boeren, 

die praktisch met hun bedrijfsvoering  duurzaamheid kunnen toepassen en anderzijds de coaches, 

die niet kunnen wachten om ondernemers te laten ervaren hoe de natuur werknemers kan 

inspireren. Als paraplu kunnen alle ondernemers een bijdrage leveren aan de natuur: door een 

bijdrage te leveren aan de instandhouding van de directe leefomgeving. 

 

We mogen ons in de werkgroep gelukkig prijzen met een aantal ondernemers, die deze 2 werelden 

bij elkaar brengen. Ondernemers, die letterlijk met 2 benen in de klei of het veen staan én de 

mogelijkheid willen bieden om een dag mee op pad te gaan in die prachtige polder of op andere 

wijze zich te laten inspireren door de natuur.  

 

De leden van de werkgroep willen voor 2012 een concreet kader neerzetten om verder aan de slag te 

kunnen. Daarnaast willen zij vorm geven aan een 3-tal inspirerende activiteiten voor ondernemers in 

de Alblasserwaard. 

 

Dat willen ze dan ook graag voor het nieuwe (duurzame) jaar verankeren! 


