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Gerard van Eck

Direct bij het begin van het gesprek geven 
Matthijs Groeneveld, Dieteke Tamminga, Rian 
Lanenda en Ruth Haakman al aan, dat ze zich 
betrokken weten bij het brede thema duur-
zame ontwikkeling. Naar welke onderwerpen 
gaat hun interesse in het bijzonder uit? Om 
dat te bepalen is hen gevraagd uit in totaal 48 
sociale, ecologische en economische items 
vijf items te kiezen die het meest hun hart 
hebben.
Matthijs Groene-
veld: “De produc-
tie en consumptie 
van duurzame 
energie is echt 
een onderwerp 
waarvan mijn hart 
sneller gaat klop-
pen. De techiek 
op dat gebied heeft zich enorm ontwikkeld. 
Mooi is dat steeds meer mensen bereid zijn 
om in zonnecellen te investeren. En ook dat 
er landen zijn, die daarvoor op grote schaal 
subsidie beschikbaar stellen. In Duitsland 
komt daardoor bijvoorbeeld veel meer van 
de grond dan in Nederland. Mensen zijn ook 

steeds meer gaan nadenken over hoeveel 
energie ze verbruiken. Dat komt vooral 
doordat ze gewezen zijn op de financiële 
voordelen van een laag verbruik. Voor mij is 
dat slechts de helft van het verhaal. Ik ga niet 
alleen voor mijn portemonnee zuinig met 
energie om, maar ook omdat ik niet wil dat 
de wereld naar zijn grootje gaat. Af en toe 
probeer ik dat ook uit te dragen naar mijn 
collega’s op het ministerie. Soms word ik wel 
eens voor gek versleten, maar zolang mensen 

bewuster worden, 
vind ik dat niet 
erg. Het wordt 
ook geaccepteerd, 
omdat ik mijn 
werk goed doe. 
Zo heb ik met 
een collega op het 
ministerie een No 
Impact Week, een 

soort ecologische vastenweek georganiseerd. 
Een Amerikaans concept dat nu ook ingang 
in Nederland vindt. Tijdens die week kijk je 
naar en pas je je gedrag aan op het gebied van 
consumeren, afval, transport, voedsel, energie 
en water. Allemaal onderwerpen die te maken 
hebben met het verduurzamen van je levens-

DUURZAAMHEID & TALENTEN

“Doordat ik nu weet dat zoveel mensen om mij 

heen ook hiermee bezig zijn, voel ik me

wel gesteund.”

“Hoe ver ga je met dat 
wereldverbetergedoe?”
Landelijk bureau DISK geeft uitvoering aan het project Duurzaamheid: 

waar geef jij je talenten aan? In de eerste fase van het project is verkend, 
of en zo ja hoe, hoe mensen in hun eigen werkomgeving invulling geven 
aan het veelomvattende begrip duurzame ontwikkeling. In dat kader is 
onder meer een gesprek gevoerd met vier jongeren uit het netwerk van 
Togetthere, het internationaal jongerenprogramma van ICCO en Kerk in 
Actie.
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stijl. Elke dag ga je een stapje verder. Dertig 
mensen op het departement durfden de 
uitdaging aan. Doordat ik nu weet dat zoveel 
mensen om mij heen ook hiermee bezig zijn, 
voel ik me wel gesteund. Er is trouwens ook 
vanuit de top van de organisatie steeds meer 
aandacht voor energiebesparing, maar dat is 
om financiële redenen makkelijker door te 
voeren. Ook de Rijksoverheid moet immers 
bezuinigen.
Ik heb ook gekozen voor sociale samenhang. 
Sociale samenhang betekent niet dat ik vrien-
den heb, maar dat je je directe omgeving kunt 
aanspreken. Heel veel mensen voelen zich 
door de losse verbanden in de maatschappij 
eenzaam. Ik heb daar zelf ook mee te maken 

gehad. Ik woon in een multi-etnische wijk in 
Leiden. Langzaamaan begin ik de mensen in 
mijn portiek te kennen, maar toen ik er pas 
woonde, dacht ik: waar ben ik beland? Nu 
ik mijn buren leer kennen begin ik me thuis 
te voelen op de plek waar ik woon. Je kunt 
elkaar dan ook helpen. Er wordt heel veel 
van de overheid verwacht, maar meer sociale 
samenhang kan ze niet tot stand te brengen. 
Gelukkig zijn veel mensen actief op dit gebied, 
maar er zijn er ook heel veel die zich niet 
afvragen welke verantwoordelijkheid ze voor 
hun directe omgeving hebben.
Verder heb ik gekozen voor toegankelijk-
heid en kwaliteit van de gezondheidszorg.Ten 
tijde van de discussie over de invoering van 
een nieuw zorgstelsel in Amerika heb ik me 
bestwel boos gemaakt om de Republikeinen, 
die zeiden niet te willen betalen voor een 
zorgverzekering, omdat dit hen in hun vrijheid 
zou beperken. Ik kon niet begrijpen dat een 
christelijk land als Amerika een moraal heeft, 
waarin een heel grote groep mensen buiten-
gesloten wordt. Ook iemand die minder mid-
delen heeft, moet toegang hebben tot gezond-
heidszorg. Ik hoop dat we die toegankelijkheid 
in Nederland kunnen blijven waarborgen. Als 
je het basispakket verder gaat uitkleden, dan 
dreigt verdere uitsluiting.”
Dieteke Tamminga: “Voor mij springt opper-
vlakte natuurgebied eruit. Duurzaamheid 
heeft voor de meeste mensen te maken met 
milieu, maar daarmee verliezen ze nu juist het 
contact. Mensen weten niet meer waar hun 
groente en fruit vandaan komt. Bovendien is 
het beschikbare oppervlak voor natuur niet 
zo groot. Hierdoor is het in Nederland – 
anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk – vooral 
kijk-natuur. Je mag niet zomaar door het bos 
lopen, maar moet netjes op de paden blijven. 
Ook mag je niks plukken. Het is natuur waar 
je tijdens een wandeling naar mag kijken, maar 

Op reis met Togetthere
Togetthere is het internationaal jongeren-
programma van ICCO en Kerk in Actie. 
Zij zet zich samen met jongeren in voor 
een wereld zonder armoede en onrecht. 
Zij werkt daarbij samen met partners in 
alle werelddelen. Togetthere heeft vier 
verschillende programma’s ontwikkeld voor 
jongeren van 16 tot 32 jaar. 
Met het oog op haar groepsreizen biedt 
Togetthere jongeren een training voor 
reisbegeleiders aan. In het kader van het 
DISK project Duurzaamheid: waar geef jij 
je talenten aan? is met vier deelnemers 
aan deze training een diepgaand gesprek 
gevoerd over hoe zij in hun (toekomstige) 
werkomgeving een bijdrage leveren aan 
duurzame ontwikkeling. 

VOOR MEER INFO: WWW.TOGETTHERE.NL.
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die je niet echt kan ‘beleven’. Hierdoor verlie-
zen mensen het contact. 
Ook het tweede onderwerp heeft te maken 
met mijn opleiding: soortenrijkdom van dieren 
en planten. Mensen zeggen makkelijk dat het 
een natuurlijk onderdeel is van de evolutie, 
dat er dier- en plantensoorten verdwijnen. 
Maar niet te ontkennen valt dat het verdwij-
nen van dier- en plantensoorten nu met zo’n 
grote snelheid gaat, dat het niet meer natuur-
lijk is. We moeten de bestaande diversiteit 
zien te behouden, ook omdat wij daar van 
afhankelijk zijn. Jammer daarbij is dat mensen 

vooral gevoelig zijn voor bedreigde diersoor-
ten. Met planten hebben mensen veel minder.
De onderwerpen sociale samenhang en 
uitsluiting hebben voor mij veel met elkaar te 
maken. Ik merk van heel dichtbij hoe indivi-
dualistisch de samenleving is. De eenzaam-
heid onder studenten is erg hoog. Ze wonen 
bijvoorbeeld met zijn tienen op eenzelfde 
gang, maar hebben elkaar na een half jaar nog 
niet gesproken. Ja, studenten gaan best veel 
contacten aan, maar meestal gaan die niet 
zo diep. Dan heb ik het nog niet eens over 
het ontbreken van banden tussen verschil-

Ruth Haakman (30) was ten tijde 
van het gesprek zes jaar als psycholoog 
werkzaam in een verpleeghuis voor 
mensen met dementie en psychiatrisch 
patiënten Sinds kort is ze werkzaam als 
coördinator van het netwerk Chan-
gemaker Nederland, een programma 
waarin Togetthere, Edukans en World 
Servants samenwerken. In deze nieuwe 
baan kan ze meer nog dan in haar vorige 
baan haar talenten (coachen, sfeer 
maken, organiseren en analyseren) kwijt. 
Ruth noemt ontwikkelingssamenwerking 
haar passie. Voordat ze in dienst trad bij 
Togetthere heeft ze zich in haar vrije tijd 
op allerlei manieren hiermee bezigge-
houden.
Bij de selectie van duurzaamheidsitems 
kiest zij voor: maatschappelijke partici-
patie, innovatief en creatief vermogen, 
armoede, kwaliteit en toegankelijkheid 
gezondheidszorg en culturele identiteit.

“We kunnen niet alles oplossen, maar met 
creatief en innovatief vermogen kunnen we 
wel heel ver komen.”
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lende groepen in de samenleving. Dat kan 
ook makkelijk gebeuren, om mensen elkaar 
gewoonweg niet tegenkomen. De mensen die 
je tegenkomt zijn vooral mensen met wie je 
interesses deelt. Zo kom ik eigenlijk nooit 
iemand die PVV stemt tegen. Nu is het mak-
kelijk om daar alleen maar kritiek op te heb-
ben, als je nooit met iemand spreekt die je de 
andere kant zou kunnen laten zien. Vaak sluit 
je je in de gewone omgang heel onbewust 
af voor anderen mensen. Op de universiteit 
groet je bijvoorbeeld wel de docent die je 
tegenkomt, maar niet de schoonmaker, omdat 

je normaal niet in contact komt met mensen 
die dat beroep hebben. Ik heb dat zelf ook 
meegemaakt, toen ik als schoonmaker werkte. 
Ik vroeg aan een verpleegkundige: ‘Gaan 
we straks nog koffie drinken?’ ‘Nee’, was 
het antwoord, ‘dat hebben we al gedaan.’ Je 
wordt vergeten terwijl je als schoonmaker op 
dezelfde afdeling rondloopt. Het gaf me een 
vervelend gevoel.
Dikwijls raken mensen ook financieel buiten-
gesloten. Ik heb dat duidelijk gemerkt, toen ik 
vorig jaar als vrijwilliger bij een kledingbank 
werkte. De mensen die in de schulden zijn 

24

Rian Lanenga (35) is sinds de 
zomer van 2010 zelfstandig onder-
nemer. Ze werkt vanuit haar eigen 
bedrijf Bewegen tot Ontwikkeling als 
communicatie- en campagneadviseur 
(http://www.rianlanenga.nl/). Ze wil 
haar talenten (motiveren, schrijven, 
daadkracht) inzetten voor ontwikke-
lingsorganisaties. Vanwege haar sport-
achtergrond doet ze in haar werk 
veel met beweging. Hiervoor heeft 
Rian als campagnecoördinator en 
persvoorlichtster voor GroenLinks 
Amsterdam en als freelancer gewerkt.
Bij de selectie van duurzaam-
heidsitems kiest zij voor sociale 
samenhang, luchtkwaliteit, armoede, 
productie en consumptie duurzame 
energie én culturele identiteit.

“Mensen moeten zich ervan bewust 

zijn, dat ze met hun leefwijze het milieu 

en dus ook de lucht vervuilen. Zeker in 

de grote steden, waar zoveel mensen 

bovenop elkaar wonen, zul je daar een 

prijs voor moeten betalen.”



geraakt of die hun huis zijn uitgezet, zijn niet 
per se mensen die niet weten hoe ze met hun 
geld moeten omgaan. Vaak zijn het kwetsbare 
mensen voor wie de maatschappij van nu 
gewoon te snel gaat. Om elkaar te kunnen 
begrijpen en samen te kunnen leven heb je 
dan ook sociale samenhang nodig.
Verder heb ik 
energieverbruik van 
bedrijven en burgers 
uitgekozen. Ik vind 
het belangrijk dat 
mensen beseffen 
hoeveel energie het 
kost om te leven 
zoals wij leven. Ook 
onder studenten is 
dat bewustzijn nauwelijks aanwezig. Je betaalt 
meestal inclusieve huur. Dus dan maak je 
ruim gebruik van water, gas en elektriciteit. 
Je betaalt er immers toch niets extra voor. 
Zolang iets jezelf niet raakt, is het dus ook 
niet belangrijk voor je.”
Rian Lanenga: “Het onderwerp luchtkwali-
teit is wel wat beroepsmatig ingegeven. Ik 
heb voor GroenLinks Amsterdam enorm 
veel campagnes gedaan over het weren van 
auto’s uit de stad. Mensen moeten zich ervan 
bewust zijn, dat ze met hun leefwijze het 
mileu en dus ook de lucht vervuilen. Zeker 
in de grote steden, waar zoveel mensen 
bovenop elkaar wonen, zul je daar een prijs 
voor moeten betalen. Ik kies zelf ook bewust 
voor andere middelen van vervoer.
Het kaartje met daarop het onderwerp 
armoede maakt veel bij me los. In de kringen 
waarin ik verkeer, heb ik daar niet mee te 
maken. En dat vind ik ook wel weer tekenend, 
want ook in Nederland zijn er heel veel men-
sen die onder de armoedegrens leven. Maar ik 
ken ze niet en weet dus niet hoe het is om in 
armoede op te groeien. In ontwikkelingslan-
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den leven nog veel meer mensen in armoede. 
In vergelijking met hen zijn wij hier allemaal 
knetterrijk. Heel erg oneerlijk! Maar mooi om 
te zien vind ik, dat mensen die financieel in 
armoede leven in andere opzichten rijkdom 
kennen. Zij zijn vaak sneller tevreden met wat 
er is en hebben niet die overweldigende hoe-

veelheid aan keuzes.”
Ruth Haakman: “Bij 
armoede moet ik 
denken aan wat ik 
zelf in Afrikaanse 
landen gezien heb. 
Ik heb mensen daar 
wel eens gevraagd of 
ze zichzelf ook arm 
vonden. Ze zeiden: 

‘Ik ben rijk, want ik heb een dak boven mijn 
hoofd, eten en kleding.’ Maar als je hier aan 
mensen vraagt of ze rijk zijn, zullen ze dat 
niet zo gauw van zichzelf zeggen. ‘Ik heb nog 
een studieschuld. Of: ‘Ik heb nog geen auto.’ 
Ik vind dat ik rijk ben. Daar ben ik dankbaar 
voor, maar tegelijkertijd vind ik het ook heel 
erg onrechtvaardig. Dat is ook de reden dat ik 
geen vlees eet; niet vanwege het dierenwelzijn. 
Dat laatste is ook belangrijk, maar we zorgen 
qua voedsel hier beter voor 13 miljoen var-
kens dan voor onze medemens aan de andere 
kant van de wereld.
Ik kan me ook opwinden over de kwaliteit 
van de gezondheidszorg. In het verpleeghuis 
waar ik werk, wordt vanwege bezuinigingen 
alleen nog de basiszorg geleverd. Je ziet oude-
ren vereenzamen, omdat er nog nauwelijks 
tijd voor een praatje is. Ook de dagbesteding 
van de psychiatrisch patiënten gaat ernstig 
gekort worden. De dagbesteding zorgt ervoor 
dat mensen niet volledig instorten. Ik begrijp 
dan ook niet hoe we daarop kunnen bezui-
nigen. In ontwikkelingslanden gaat het niet 
zozeer over de kwaliteit, maar vooral over 

“We zorgen qua voedsel hier beter voor 13 

miljoen varkens dan voor onze medemens 

aan de andere kant van de wereld.”
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de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. 
Mensen, bijvoorbeeld met HIV, moeten daar 
soms belachelijke bedragen voor medicijnen 
betalen.
Verder heb ik gekozen voor innovatief en 
creatief vermogen. Ik ben een optimist. Tegen-
stellingen kunnen altijd overbrugd worden, als 
we maar bereid zijn nieuwe mogelijkheden 

niet uit te sluiten en daar actief naar op zoek 
te gaan. Ik ben ook wel realistisch, hoor. We 
kunnen niet alles oplossen, maar met creatief 
en innovatief vermogen kunnen we wel heel 
ver komen. In mijn werk ben ik bijvoorbeeld 
ook steeds bezig met hoe je binnen de moge-
lijkheden die we hebben oplossingen kunt 
creëren, zodat de kwaliteit van de zorg toch 

Dieteke Tamminga (19) is in sep-
tember 2010 begonnen met de studie 
biologie aan de Radbouduniversiteit 
Nijmegen. De laatste twee jaar van 
haar vwo opleiding heeft ze dankzij een 
beurs op het United World College 
in Wales gevolgd. UWC is een brede 
internationale educatieve beweging, die 
zich door uitwisseling tussen leerlin-
gen uit verschillende landen inzet voor 
vrede en duurzaamheid (www.uwc.nl). 
Een vastomlijnd beroepsperspectief, 
waarin ze haar talenten (oog voor ande-
ren, mensen laten nadenken, gedichten 
schrijven) kan tonen, heeft Dieteke nog 
niet. Ze heeft een brede belangstelling 
en wil zich nog niet te snel vastleggen. 
Voor ze met haar studie begon heeft ze 
een jaarlang allerlei baantjes gehad in 
verpleeg- en verzorgingshuizen en in de 
schoonmaak, en tussendoor gereisd.
Bij de selectie van duurzaamheidsitems 
kiest ze voor soortenrijkdom van 
planten en dieren, oppervlakte natuur-
gebied, energieverbruik bedrijven en 
burgers, sociale samenhang en uitslui-
ting.

“Alleen door met anderen te praten ontdek 

je wat je hart heeft, wat je wel en niet 

belangrijk vindt en wat je idealen zijn.”



gehandhaafd blijft. Onrecht op de afdeling of 
onterechte bejegening van collega’s kunnen 
me boos maken. Ik ben de eerste die dat aan 
de kaak zal stellen. Of als het team een beetje 
uit elkaar valt, dan neem ik het initiatief om 
een teamuitje te organiseren. Daar zie ik een 
rol voor mij weggelegd. Als ik daar niet meer 
over zou beginnen, dan gaat er iets niet goed 
met mij. Ik ga trouwens niet als een olifant 
door de porseleinkast. Ik ben heel erg van het 
harmoniemodel. Ik probeer altijd een win-
win-situatie tot stand te brengen.”

In gesprek over duurzaamheid
Tijdens het tweede deel van het gesprek is de 
jongeren gevraagd naar de gesprekken, die zij 
met zichzelf en met anderen voeren over hun 
eigen bijdrage aan duurzame ontwikkeling.
Rian Lanenga: “Ik 
ben nog niet zo lang 
bezig als zelfstandig 
ondernemer en dus 
nog vooral aan het 
nadenken over mijn 
bedrijfsfilosofie. Ik 
praat daar dikwijls 
over met vriendin-
nen, die net als ik 
beginnend onder-
nemer zijn. Ik heb 
nog niet helemaal scherp wat ik wil. Toen ik 
voor GroenLinks werkte, was ik vooral met 
ecologische en economische thema’s bezig. 
Maar met mijn bedrijf wil ik vooral het mooie 
van ontwikkelingssamenwerking laten zien, 
omdat ik zo denk te kunnen bijdragen aan de 
bestrijding van armoede. Dat heeft meer te 
maken met sociale duurzaamheid. Maar ik doe 
ook nog steeds opdrachten voor GroenLinks. 
Het loopt nu allemaal nog wat door elkaar en 
valt niet makkelijk te scheiden. Daar komt bij 
dat ik mezelf niet makkelijk toesta om fouten 

te maken. Ik vind het, nu ik voor mezelf werk, 
veel kwetsbaarder om te zeggen wat ik doe. 
Als anderen daar een oordeel over hebben, 
dan raakt me dat persoonlijk. Het heeft me 
daardoor bijvoorbeeld drie maanden gekost 
om mijn website online te brengen. Het was 
eenvoudiger om te zeggen: ‘Ik werk voor 
GroenLinks’, want dan wist iedereen wel zo 
ongeveer wat voor vlees hij in de kuip had. 
Maar gelukkig ben ik me steeds meer bewust 
van hoe dat bij mij werkt, waardoor ik het 
ook makkelijker kan loslaten. En het werkt 
ook heel stimulerend als mensen enthousiast 
reageren op dingen ik gedaan heb.”
Ruth Haakman: “Ik ben ook dikwijls met 
anderen in gesprek. Kortweg gaat dat gesprek 
over de vraag ‘Hoe ver gaat dat wereldver-
betergedoe van jou?’ Bijvoorbeeld als ik op 

mijn werk vertel 
over activiteiten die 
ik in mijn vrije tijd 
doe. Die activiteiten 
hebben veelal met 
duurzame ontwikke-
ling te maken. Maar 
een echt gesprek 
is het dikwijls niet. 
Er zijn wel mensen 
echt geïnteresseerd 
in de achtergronden 

van mijn keuzes, bijvoorbeeld om geen vlees 
meer te eten, maar voor de meeste is het 
toch een-ver-van-mijn-bed-show. Je krijgt dan 
reacties als ‘ja, maar je draagt wel leren schoe-
nen’. Het levert in ieder geval wel discussie 
op. Maar ook voor mezelf is het wel een vraag 
hoe ver ik ga. Een lastige afweging vind ik bij-
voorbeeld die tussen fair trade en biologisch. 
Koop ik fair trade producten die vaak ergens 
anders geproduceerd zijn of biologische 
producten die dichterbij verbouwd worden? 
Bezig zijn met dit soort vragen maakt me niet 

27

O n d e rs t e B o v e n

4- ’11

“Mooi om te zien dat mensen die financieel 

in armoede leven in andere opzichten 

rijkdom kennen.”



moe, maar geeft me juist tomeloze energie. 
Ik wil altijd weer iets nieuws. Het is vaak een 
kwestie van tijd voor ik weer een volgende 
stap zet. Dat wereldverbetergedoe van mij 
gaat steeds verder, omdat ik het belang ervan 
helemaal van binnenuit voel.”
Matthijs Groeneveld: “Ik vind het heel 
belangrijk, dat ik me thuisvoel op mijn werk 

en dat ik anderen het gevoel geef, dat zij 
zich thuis kunnen voelen op hun werk. Ik 
beschouw mijn werk als mijn tweede thuis. In 
mijn eerste baan hield ik werk en privé nog 
gescheiden, maar ik ben erachtergekomen dat 
dit voor mij niet werkt. Ik heb op dit moment 
kamergenoten – daar heb ik heel veel geluk 
mee – met wie ik het heel goed kan vinden. 
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Matthijs Groeneveld (26) is 
sinds een jaar financieel-economisch 
adviseur bij het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Voordien was hij als financieel trai-
nee bij hetzelfde ministerie en het 
Minsiterie van Financiën werkzaam. 
Hij gebruikt de ruimte die hij op zijn 
werk krijgt om duurzaamheid uit te 
dragen. Zo organiseerde Matthijs 
op het ministerie een No Impact 
Week, een experiment van een week 
waarin mensen uitgedaagd worden 
om stap voor stap te komen tot zo 
min mogelijk belasting van het milieu 
(http://noimpactweeknl.wordpress.
com/). Matthijs’ talenten zijn creativi-
teit, tekenen, motiveren en humor.
Bij de selectie van duurzaamheids-
items kiest hij voor productie en 
consumptie duurzame energie, 
innovatief en creatief vermogen, 
sociale samenhang, kwaliteit en 
toegankelijkheid gezondheidszorg en 
lichtoverlast.

“Ik ga niet alleen voor mijn portemon-

nee zuinig met energie om, maar ook 

omdat ik niet wil dat de wereld naar 

zijn grootje gaat.”
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Ik kan met ze lachen, maar ook stoom bij ze 
afblazen. We hebben het over ons werk, maar 
ook over wat we in onze vrije tijd doen. Col-
lega’s komen ook dikwijls naar onze kamer 
om een praatje te maken. Zonder dat de pro-
ductiviteit eronder lijdt. Ik weet zeker dat het 
bijdraagt aan hoe ik in mijn werk functioneer. 
Een goede werksfeer is essentieel voor een 
duurzame arbeidsrelatie.
Het werk dat ik doe, stelt me ook wel eens 
voor vragen. Ik ben in een adviserende rol 
betrokken bij de ontwikkeling van beleids-
voorstellen, in deze 
tijd dus ook bij het 
bedenken van bezui-
nigingsmaatregelen. 
Ik kijk vooral naar 
de financieel-eco-
nomische aspecten 
van voorstellen. Mijn 
eigen ideeën komen 
daarbij niet altijd 
overeen met die van 
de minister. Ik mag 
kritisch zijn, maar 
moet me ook loyaal 
tonen.”
Rian Lanenga: “Dat lijkt me lastig, ook als je 
met je adviezen probeert erger te voorko-
men. Ik kan me voorstellen dat je een punt 
bereikt, waarop je zegt: ‘Ik kan mijn ei niet 
meer kwijt in mijn baan.’”
Matthijs Groeneveld: “Dat kan ik niet goed 
inschatten. Het is soms ook makkelijk om te 
zeggen: ‘Ik trek mijn handen ervan af ’. Ik kan 
in ieder geval niet zomaar mijn baan opzeg-
gen.”
Dieteke Tamminga: “Mijn eerste baan is nog 
heel ver weg. Maar de zoektocht naar welke 
baan bij je passie en je talenten past, herken 
ik wel. Bij mijn studiekeuze heb ik ook veel 
moeite gehad om een keuze te maken tussen 

de milieukant en de sociale kant. En al heb 
ik nu voor biologie gekozen, toch ben ik er 
nog niet helemaal uit. Om die reden volg ik 
ook colleges die meer met de sociale kant te 
maken hebben. Verder ben ik nu nog vooral 
bezig met mijn eigen consumptiepatroon. Ik 
maak telkens afwegingen tussen fair trade en 
mijn eigen portemonnee. Soms is de keuze 
wel erg moeilijk. Ik ben van de zomer naar 
Frankrijk geweest. Ik wilde er niet heenvlie-
gen, maar een reis per bus of trein kost wel 
twee keer zoveel geld en duurt ook nog 

eens veel langer. Voor 
mezelf vind ik het 
belangrijkste, dat ik 
een goed gevoel over-
houd aan mijn keuzes.
Ik ben op zoek naar 
leeftijdsgenoten met 
wie ik echt in dialoog 
kan zijn. In Nijme-
gen kom ik die niet 
zomaar tegen. Ik kom 
wel mensen tegen die 
oprecht geïnteres-
seerd zijn, maar ik ben 
dan vooral bezig met 

het uitleggen van wat mijn beweegredenen 
voor bepaald gedrag zijn. Toch heb ik ook een 
klankbord nodig. Alleen door met anderen te 
praten ontdek je wat je hart heeft, wat je wel 
en niet belangrijk vindt en wat je idealen zijn. 
Ik ben afgelopen zomer meegeweest met een 
door Togetthere georganiseerde reis. Dat is 
zo’n plek waar je leeftijdsgenoten ontmoet, 
met wie je in gesprek kunt gaan en stukjes 
van jezelf ontdekt, die je nog niet kende.”

BOVENSTAAND GESPREK IS MEDE TOT STAND GEKO-
MEN DANKZIJ HENK BOSCH (PROGRAMMAMANAGER 
TOGETTHERE). 
GERARD VAN ECK GEEFT VOOR LANDELIJK BUREAU 
DISK UITVOERING AAN HET PROJECT DUURZAAMHeID: 
WAAR Geef JIJ Je TALeNTeN AAN?

“We moeten de bestaande 

diversiteit zien te behouden, o

ok omdat wij daar van 

afhankelijk zijn.”




