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Beste Deelnemers en Belangstellenden,
Voor u ligt het nieuwsbulletin afterworknet van april 2019. Dit keer niet aan het einde van de
maand. Gezien de afwezigheid van Maritsa de komende weken en de paasdagen in het
verschiet, heeft ons er toe gebracht dit nieuwsbulletin u nu te doen toekomen.
Dit verslag geeft een impressie van de bijeenkomst
van 9 april j.l. in “the Art of Meeting” in Den Haag,
waarin Kees van der Riet, één van de deelnemers
aan afterworknet van het eerste uur, een zeer
interessante keynote hield over zijn betrokkenheid
bij het proces van duurzaam ontwikkelen in
Zoetermeer met als titel: “Duurzaam polderen in
Zoetermeer”. Anneke van Dok heeft hierover een
prachtige impressie geschreven, die u hieronder
aantreft. Verder zal in dit verslag aandacht zijn
voor ontwikkelingen binnen afterworknet en de
toenemende betrokkenheid bij de aandacht voor
eenzaamheid.

Impressie van de keynote van Kees van der Riet: “Duurzaam polderen in Zoetermeer”.
Hoe lang duurt duurzaam?
Hoe nestel je duurzaamheidsbeleid in een gemeente van 110.000 inwoners. Een van de
oudste leden van Afterworknet, Kees van der Riet, deelde zijn aanpak met ons: Polderen in

Zoetermeer was dan ook de titel van zijn lezing. Met zijn achtergrond als bedrijfskundige,
econoom en voormalig controller van de gemeente Zoetermeer leidde hij zijn publiek door
het woud der bureaucratie, waar hij tegenop liep toen hij met vijf andere vrijwilligers zijn
gemeente duurzamer wilde maken. Politieke ambities, machtspelletjes, slecht weer en de
grote diversiteit van het thema duurzaam speelde hem daarbij parten. Maar ook de vraag
wie, welke opdracht gaf.
Hij liet zich bij zijn initiatief mede inspireren door de bijeenkomsten en de inleidingen van

eerdere sprekers bij Afterworknet, waarin vanuit verscheidene disciplines een toekomstvisie
werd geschetst. Kees toonde ons een model van de talloze relaties die er zijn tussen de
diverse instanties en bedrijven die zich met duurzaamheid bezighouden. De hamvraag die
aan het eind van zijn referaat werd gesteld, lag meerderen op de lippen. Wat ga je concreet
aan de burger presenteren, en hoe krijg je hem enthousiast voor je ideeën. Uit de
antwoorden van Kees werd duidelijk, dat deze stappen nog moeten volgen, met behulp van
deskundige ondersteuning, want zes vrijwilligers kunnen de kar alleen niet trekken. Hij heeft
een solide basis gelegd voor de aanpak van het zo populaire begrip duurzaam, dat nu
concreet moet worden omschreven, voordat het als vele andere begrippen zijn
houdbaarheidsdatum overschrijdt. Anderzijds moet er voor worden gewaakt, dat de aanpak
niet blijft steken in losse acties, die eveneens een beperkte levensduur hebben.
De aanpak die Kees beschreef heeft een belangrijk neveneffect: de bevordering van de
saamhorigheid in de Vinex-gemeente Zoetermeer, die door zijn snelle groei de samenhang
mist die in oudere steden op organische wijze is ontstaan.
De powerpoint-presentatie van de keynote van Kees kunt u terugvinden op bijgaande link:
Klik hier voor de presentatie van Kees van der Riet

Ontwikkelingen binnen afterworknet.
Zoals gebruikelijk praatte Jet Creemers ons bij over de dynamiek in de ontwikkelingen van
afterworknet. Haar tekst luidde ze in met het vertonen van een filmpje dat Dana van Hes
afterworknet heeft toegespeeld. Het betreft een speech van Jane Fonda mbt ‘the Third Act’.
Zo kernachtig als zij de doelstelling van afterworknet verwoord, is treffend.

De vele contacten van ons netwerk intern en extern, richtten in de afgelopen maanden de
schijnwerpers mede op het thema eenzaamheid en het appèl dat daarbij op de wijsheid en
kennis en levenservaring van afterworknet-ters wordt gedaan.
De Burgemeester & Wethouder van een gemeente zijn met afterworknet daarover in
gesprek gegaan. De gedachte speelt om een opleiding tot gecertificeerd
vertrouwenspersoon in te roepen. Bij de aanwezigen bleek daar ruimschoots animo voor.
Tegelijk kwamen er veel voorbeelden op tafel van initiatieven overal in het land mbt de
aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid.
Duidelijk is, dat op dit thema wordt terug gekomen.
Over de opvolging van Maritsa in het secretariële (organisatie en uitvoering mailings)
worden hoopvolle gesprekken gevoerd met een tweetal deelnemers aan afterworknet. Heel
bijzonder dat de wil tot investeren in afterworknet op deze wijze door deelnemers wordt
getoond. Hopelijk lukt het en kan er spoedig duidelijkheid over worden gegeven.
En toen waren er overheerlijke gezonde gerechten, verzorgd
door het bedrijf van Maritsa de Meza “Natural Art of
Eating”, tijdens het geanimeerde netwerken.
Al met al wederom één en al een bron van energie in
ontmoetingen van gelijkgestemden.

Geplande data voor de volgende bijeenkomsten in het voorjaar 2019:
De geplande bijeenkomst op 7 mei in Amsterdam kan helaas niet doorgaan.
•

21 mei Bijeenkomst in Den Haag met keynote-speaker: Ronald Waterman.

•

25 juni: Bijeenkomst in Den Haag met keynote-speaker: Pieter van Geel, vm
Staatsecretaris van VROM.

•

27 augustus: Zomerbijeenkomst. Aan de invulling van deze bijeenkomst wordt nog
gewerkt. Vast staat al wel dat er een verkooptentoonstelling zal zijn van werk van “Phila
del Arte” (mensen met een verstandelijke beperking) . Noteer deze data alvast.

Rest ons ieder van u van harte mooie paasdagen toe te wensen en hopen u weer te
ontmoeten op 21 mei 2019.
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