
Jean-Paul Close

Visie: 
Samen (mens en instellingen) 

verantwoordelijk voor 5 natuurlijke 
kernwaarden 
• gezondheid
• veiligheid

• bewustwording
• samen verantwoordelijk

• basis behoeften (water, lucht, voedsel, 
energie)

Data om in beweging te komen



Stap 1: Erkenning van 
gemeenschappelijk gedragen 

verantwoordelijkheid
Gezondheid en Luchtkwaliteit





Meten is weten? 
Het onzichtbare zichtbaar maken

Maar gebeurt 
er dan ook 

wat?



Waarom niet?

• tegenstrijdige belangen
• ja.....maar

• onwetendheid
• "niet mijn verantwoordelijkheid"

• apathie
• ben met andere dingen bezig

Maar ook!
vast aan verplichtingen



Meten is weten? 
Interessant , en nu?

Waarom wel?

• gemeenschappelijke belang
• ziet nieuwe kansen (ondernemers)

• verantwoordelijkheid gevoel
• bewustwording

• samen

Maar ook!
angst, zorg, boosheid 



Verantwoordelijkheid

• aanspreken
• uitnodigen
• aanmoedigen
• goede voorbeeld
• faciliteren
• feliciteren
• samenwerken
• cocreëren
• vieren

Luchtvervuiling

gezondheid en gezonde 
leefomgeving



Bewustwording

Eigen gedrag en bijdrage?
Lokaal gedrag en bijdrage?

Macro economische situatie omdraaien
naar Lokaal voor Lokaal



Milaan

Gezondheid winst
Veiligheid winst

Economische winst
Klimaat winst
Sociale winst
Milieu winst

Meten

Voor

Na

In 2 jaar - 30 open ruimtes 
getransformeerd



Barcelona

Gezondheid winst
Veiligheid winst

Economische winst
Klimaat winst
Sociale winst
Milieu winst

Meten

Durven doen - Samen

Positiviteit meten



Eindhoven
bloemenbermen

Amsterdam Zuidwest
groene trottoirs en geveltuinen

De gezonde, 
duurzame stad als 

co-creatie



Veel negatieve druk:
• schaalvergroting

• prijs/kilo
• mest

• bedrijfsrisico’s
• omgeving, klachten/activisme

• investeringen/schulden
• regelgeving, regeldruk
• familie verplichtingen

Intensieve Veehouderij

Overleven?
of veranderen?

Keuze? 
Noodzaak
of Dwang?

Groot naar kleinschalig?
Van export naar lokaal?

Groothandel naar direct?
Van eenzijdig naar 

divers?

Anders..
dat doen we samen

B&B?
Gezondheid retraite

plek?
Kinderspeelpaleis?

Fietscafe?
L4L producten?

Creatief centrum

Gezondheid Economie?



Positief

• verbetering gezondheid
• verbetering sociale banden
• verbetering boeren economie

• betere lokale economie en werkgelegenheid
• vermindering risico's

• aantal transities
• algeheel welzijn

Negatief

• luchtvervuiling
• gezondheid risico's

• stankoverlast
• afstand tot dorpen

Wat willen we 
meten?

Waarom?
• meer regels?

• angst?
• bewustwording?

• bevestiging wat we al weten?



Samenvatting

Meten van 
Verbetering

Samen werken
aan de 

kernwaarden

Genieten 
van

het welzijn


