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INLEIDING
Stichting Aarde-Werk zet zich al sinds vele jaren in voor de verduurzaming van multiculturele
grootstedelijke gemeenschappen. Die inspanning wordt gedragen door getrainde vrijwilligers die uit
alle hoeken van de samenleving komen. Ook leerlingen van beroepsopleidingen spelen een essentiële
rol en dragen bij aan de verduurzaming van de grote steden in onze regio. Vrijwilligers en leerlingen
traint, instrueert en begeleidt Aarde-Werk vanuit een klein maar zeer actief kantoor.
In 2015 lag de focus van Aarde-Werk vooral op de gemeente Den Haag. We hadden een drietal grote
projecten. Met het project ‘duurzame vrouwen in prachtige wijken’ gaven we gestalte aan de
verduurzaming van de multiculturele Haagse wijken. Energiebesparing, waterbesparing, goed omgaan
met afval waren thema’s die we samen met de steeds groter wordende groep duurzame vrouwen vorm
gaven in diverse stadsdelen. Met het project ‘Energiebespaarboxen op maat in Laak en Stationsbuurt’
gaven we een grote impuls aan energiebesparing bij mensen met lage inkomens in deze wijk. Het
project verbond ook een zeer vaardig team van energiecoaches aan Aarde-Werk waardoor we in de
toekomst in staat zullen zijn vergelijkbare grote projecten op te zetten. Doorlopend is ook het project
‘Band op Spanning’, een project wat we uitvoeren met diverse partners. Leerlingen techniek van het
Mondriaan College en andere onderwijsinstellingen zijn in dit project essentieel voor het uitvoeren van
de acties, waarbij op parkeerplaatsen gratis de bandenspanning van auto’s wordt gecontroleerd en
afgesteld. Dat levert grote brandstofbesparingen op voor de deelnemende autobezitters.
Dit jaar was ook het jaar van een stevige bestuurlijke reorganisatie. De nieuwe samenstelling
resulteerde in een gepassioneerd nieuwe bestuur, wat zin heeft in nieuwe uitdagingen. Het leverde ook
een wat sterkere bestuurlijke scheiding op tussen het duurzaamheidscentrum van Aarde-Werk de
Stegge bij Winterswijk.

ErnstJan Stroes
Voorzitter Aarde-Werk
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KADER

Stichting Aarde-Werk is in 1994 opgericht met als doel het bewustzijn van stedelingen ten aanzien van
de kwaliteit van leven op aarde te vergroten. Duurzaam leven is daarbij richtinggevend. Wij
ontwikkelen en begeleiden vernieuwende projecten op het gebied van duurzaamheid, leefmilieu en
ecologie. Aarde-Werk specialiseert zich in activiteiten waarbij bij bewoners duurzame
gedragsverandering wordt bewerkstelligd die leidt tot minder milieu gebruik.

1.1 Visie en doel
Aarde-Werk heeft als doel het bewustzijn en de kennis van mensen in de verstedelijkte omgeving te
bevorderen ten aanzien van hun verbondenheid met de planeet AARDE. We doen dat door het
uitvoeren van diverse projecten. Op het moment hebben we drie project-lijnen uitgezet die we
consequent uitvoeren te weten;
● Duurzame vrouwen in prachtige wijken
● Energiebespaarboxen op maat
● Band op Spanning
Het motto van Aarde-Werk is:
Duurzaam op Aarde, daar maken we Werk van.
Met deze samenvattende zin wil Aarde-Werk laten weten waar we voor staan en waar u ons op mag
aanspreken.
Aarde
Het gaat ons om een leef- en werkstijl die rekening houdt met de behoeften en wensen van komende
generaties. Daarbij denken we niet alleen aan mensen, maar ook komende generaties dieren, planten en
bomen. We werken vanuit een globale visie.
Werk
Er is veel werk te doen om bovenstaande te bereiken. We doen dat in een goede werksfeer, met eerlijke
en open verhoudingen en gebruik makend van ieders, zeer diverse, talenten.

1.2 Kwaliteit en effectiviteit
Het bestuur van Aarde-Werk levert een krachtige bijdrage aan het functioneren van de stichting. Steeds
centraler staat ook de rol van manager projecten die zorgt voor een goede en effectieve coördinatie van
het werk van de stichting.
In 2015 werd als inmiddels gebruikelijk gewerkt met een jaarplan dat was uitgewerkt tot een meetbaar
en concreet operationeel plan; met een overzicht van directe kosten voor de diverse activiteiten, al naar
gelang de gewijzigde behoefte in het veld werd er gekeken naar eventuele aanpassingen. Door
intensieve samenwerking met ondersteunende professionals zagen we de kwaliteit van ons werk verder
toenemen. Steeds vaker werden we ingeroepen door externe partijen. Om de kwaliteit van de
begeleiding van de activiteiten te waarborgen investeren we in de opleiding van onze vrijwilligers;
zowel wat betreft de kennis van de Nederlandse taal als qua kennis van specifieke vakgebieden. We
hebben een steeds informatievere registratie van de door ons uitgevoerde activiteiten, waardoor het
eenvoudig is trends weer te geven en te volgen.
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DUURZAME VROUWEN

Door het vrouwenproject zoals wij dat inmiddels al sinds 2009 uitvoeren zijn steeds meer vrouwen zich
bewust geworden van de milieuaspecten in hun dagelijks leven. Ze hebben inzicht verworven en zijn
meer betrokken zijn bij duurzaamheid. In hun eigen leefomgeving gaan ze anders en verstandiger om
met energie, afval, water en voeding. In veel Haagse wijken zijn nu actieve vrouwenwerkgroepen en
coaches duurzaam leven ontstaan die samen werken aan een prachtige duurzame woonomgeving. Op
het niveau van de stad worden de groepen vrouwen actief ondersteund bij hun inzet voor milieu en
duurzaamheid en worden ze regelmatig bij nieuwe initiatieven betrokken.
Met het project bereikt Aarde-Werk een grote diverse groep vrouwen, qua culturele achtergrond, maar
ook qua leeftijd, opleidingsniveau, taal en milieukennis. Aarde-Werk betrok deze vrouwen bij thema’s
rond milieu en duurzaamheid en stimuleerde en ondersteunde hen om actief met deze thema’s aan de
gang te gaan in hun wijk.
Hieronder volgen de resultaten die wij in 2015 in het kader van het vrouwenproject geboekt hebben.
2.1
Resultaat:
2.2
Resultaat:
2.3
Resultaat:

Organiseren van 2 bijeenkomsten over duurzaamheid
Op 16 en 23 januari werden er bijeenkomsten georganiseerd in het wijkcentrum
Moerwijk.
28 vrouwen hebben deelgenomen aan de 2 wijkbijeenkomsten
In totaal hebben 28 vrouwen deelgenomen aan de 2 bijeenkomsten in
Wijkcentrum Moerwijk.
7 Leve leven coaches opgeleid in 1 wijken
Aan het eind van de cyclus hebben 7 vrouwen een coach certificaat ontvangen.
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ENERGIE BESPAARBOXEN

Het energiebespaarboxen op maat project richt zich op de ontwikkeling van levendige wijken waarin
bewoners zich gezamenlijk actief inzetten om energie en water te besparen, gezond en veilig te wonen.
Door het uitvoeren van voorlichtingen in het kader van het ‘Energiebespaarboxen op maat’ project’
zullen bewoners zich bewuster zijn van de milieuaspecten van hun dagelijkse leven en meer inzicht
hebben verworven in duurzamer en energiezuiniger leven. In hun eigen leefomgeving gaan ze anders
(bewuster) en verstandiger om met energie, water en een gezond en veilig binnenmilieu.
Het doel is mensen met minimale inkomsten te voorzien van informatie en middelen om energiezuinig,
gezond en veilig wonen en leven mogelijk te maken. Met een energiebox op maat stimuleren we en
ondersteunt Aarde-Werk ze om actief met deze thema’s aan de slag te gaan.
Het Energiebespaarboxen op Maat project 2015 is afgerond we kregen van de gemeente een 10+. In de
periode april 2014 tot januari 2015 hebben we 409 energie bespaarboxen op maat geleverd, 27
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden waaraan 653 bewoners uit Laak en de Stationsbuurt hebben
deelgenomen.
3.1.
Resultaat:

400 Energiebespaarboxen op maat in Laak en Stationsbuurt distribueren
Van de 409 geleverde boxen zijn 404 energieboxen geëvalueerd waardoor wij een
valide berekening konden maken. Samen met de energiecoach werd tijdens een
bijeenkomst na afloop van de voorlichting de energiebespaarbox op maat
samengesteld en het besparingspotentieel besproken. De gemiddelde waarde van de
box was € 70,40 en de uiteindelijk berekende gemiddelde besparing per box kwam
op € 372,94. Tel uit de winst! De totale berekende opbrengst CO2 besparing op
jaarbasis kwam uit op 300.543 kg of te wel 301 ton CO2.De kracht van het project
is ons uniek en geweldig team van 15 coaches, met 11 nationaliteiten. We kunnen in
14 verschillende talen vertalen waar dat nodig is. Daardoor kunnen we alle
doelgroepen aanspreken. Onze aanpak is laagdrempelig en sluit aan bij de vragen
van de bewoners. Dat is in wijken zoals Laak en de Stationsbuurt heel belangrijk.
Milieudoelstellingen liggen ten grondslag aan de inzet van Stichting Aarde-Werk.
Met deze actie hebben we een grote bijdrage geleverd aan CO2 besparing. Ten
slotte is de kracht van Stichting Aarde-Werk, de brede inzetbaarheid t.a.v.
bewustwording op het gebied van duurzaamheid, door dit project versterkt.
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BANDEN OP SPANNING

In het Band-op-Spanning-project worden de banden van bedrijfsauto’s of auto’s van werknemers van
een bedrijf gecontroleerd op hun spanning. Veel mensen blijken rond te rijden met te zachte banden.
Het gevolg daarvan is dat ze harder slijten en dat de auto meer benzine gebruikt dan nodig is.
Meermalen blijkt zelfs dat mensen met een lekke band rijden. dan kan gevaarlijk zijn. Door de controle
stellen de uitvoerders van het project, opgeleid door stichting Aarde-Werk, vast welke banden
opgepompt moeten worden. Met dit project zijn al honderden auto’s gecontroleerd en is de spanning
van hun banden op het juiste peil gebracht. Daarmee is een niet geringe energiebesparing gerealiseerd,
evenals een levensverlenging van honderden banden.

4.1.
Resultaat:

Het op de juiste spanning brengen van de banden van de banden van 269
voertuigen in twee acties
We hebben tijdens twee acties in 2015 de bandenspanning van 269 voertuigen
gecontroleerd. Van deze 269 voertuigen hadden 182 voertuigen een te lage
bandenspanning en 22 voertuigen hadden vermoedelijk een lekke band. Bij
benadering leverde dit een besparing 1595,6 liter brandstofbesparing op. Voor het
verminderen van klimaatverandering werd er 5,64 ton CO2 minder uitgestoten.
Gezamenlijk leverde het een totale besparing € 6221,78 op per voertuig € 23,13.
Aan de activiteit namen er 36 leerlingen deel aan de twee acties.

7

5

ANDERE ACTIVITEITEN

In 2015 heeft stichting Aarde-Werk een losse activiteit uitgevoerd die onderdeel uitmaakt van haar
statutaire activiteiten. We hebben namelijk deelgenomen aan de Energiebeurs 2015.

5.1 Energiebeurs 2015
Met dank aan Duurzaam Den Haag was het voor ons, ook dit jaar weer mogelijk op unieke wijze mede
bij te dragen aan het grote succes van 13 maart 2015. Dit jaar kwamen maar liefst 8000 bezoekers
voorbij en namen deel aan en kennis van diverse duurzaamheidsthema’s. De coaches van Stichting
Aarde-Werk zorgden voor een kleurrijk welkom bij de entree en informatiebalie en enquêteerde maar
liefst 88 bezoekers.

Onze stand stond dit jaar in het teken van Duurzame Voeding, bij ons kon je op hilarische wijze het
twisterspel spelen, de vergeten groenten quiz en de weggooitest doen waarmee uiteraard leuke prijzen
gewonnen kon worden. Welke groenten zijn van welk seizoen, wat en welke zijn vergeten groeten,
weet u hoeveel eten u weggooit? De vele deelnemers waren enthousiast tijdens en na afloop van
deelname. We zijn met diverse bezoekers in dialoog gegaan over gezond en duurzaam eten en
daarnaast hadden we een expositie gecreëerd over balkon en vensterbank tuinieren. Onze stand werd
drukbezocht en we hebben veel complimenten mee naar huis mogen nemen.
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