DuurzaamDoor II 2017-2020
Kernbegrippen zijn opnieuw


co-creatie, coalitievorming



inzet van cofinanciering



Kennisdeling en leren van
elkaar



samenwerking tussen de zgn. 5
O’s: Overheden, onderwijs,
onderzoek, ondernemers en
maatschappelijke
organisaties/burgers.

Thematische Participatietafels
Landelijke en regionale stakeholders worden samengebracht aan diverse
participatie tafels.
Er komen een vijftal thematische, landelijke ‘participatie-tafels’ op gebied
van



Water,



Energie & Klimaat,



Circulaire Economie,



Natuur & Biodiversiteit,



Voedsel (verduurzaming voedselsysteem).

Overige Participatietafels en programma
En daarnaast meer doorsnijdende thema’s als



Regionale (duurzaamheids)netwerken en governance.



‘Onderwijscoöperatie Leren voor Morgen’ en



‘Omgevingswet & integrale gebied ontwikkeling’.

Rond het thema Voedsel en gezonde voeding is er een apart programma



Jong Leren Eten, specifiek gericht op jongeren van 0-18 jaar.

DuurzaamDoor II 2017-2020
Meer samenhang, meer verbinding: krachtiger resultaten


Landelijk, regionaal en lokaal zijn er talrijke duurzame initiatieven. Meer
samenhang hiertussen leidt tot krachtigere resultaten. DuurzaamDoor
organiseert samenhang tussen lokale en regionale initiatieven via sociaal
instrumentarium en leren van elkaars ervaringen.



Iedere participatietafel kent een open proces. Deelnemende partijen worden
uitgenodigd om een actieve rol te spelen en een concrete constructieve
bijdrage te leveren, in tijd, aandacht en geld.



DuurzaamDoor2 stelt spelregels over co-creëren, coöpereren en cofinancieren. Die spelregels zijn nog in de maak!



innovatieve arrangementen volgens de methode van ‘coalitievorming – co
creatie – cofinanciering’.



Bij de invulling van de tafels zal er veel ruimte zijn voor lokale en
regionale bottom-up initiatieven.

En hoe ziet dat er uit in Limburg?
De provincie Limburg gaat opnieuw meedoen aan DD2
Limburg zet in op aansluiting bij 3 thematafels


Energietransitie & klimaat



Circulaire Economie



Regionale netwerkontwikkeling

Momenteel wordt dus hard gewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuwe 4 jarig
programma, DD2.
Hoe krijgt dat vorm in Limburg? COS en Lijnspel hebben daarin het voortouw.
Hiermee willen we pro-actief anticiperen op het moment dat de tafels echt van
start gaan, zodat we vanuit Limburg mogelijk een vliegende start kunnen maken.

