
CITIZEN-ID-KAART DO-IT-TOGETHER 
CITIZEN

Jouw
 im

pact
Je hebt een im

pact op de stedelijke om
geving door 

afval te verm
inderen door alternatieve productie-

consum
ptiepraktijken en op sociale groepen door 

vaardigheden, gem
eenschapscohesie en een gevoel 

van eigenaarschap te vergroten.

Jouw
 uitdagingen 

Je hebt m
isschien bouw

vaardigheden nodig, m
aar 

ook advies voor coördinatie en de ontw
ikkeling van 

een duurzaam
 bedrijfsm

odel. Zoek naar financiële 
en infrastructurele steun van instellingen door 
m

eetbaar bew
ijs van jouw

 im
pact te tonen.

W
at je doet

Je w
erkt in inform

ele groepen of non-
profitorganisaties om

 alternatieve praktijken 
te im

plem
enteren, inform

atie, m
iddelen en 

vaardigheden te delen en het bew
ustzijn te 

vergroten.

W
ie je bent

Je w
erkt graag sam

en aan langeterm
ijnprojecten in 

een groep die jouw
 w

aarden deelt voor alternatieve 
productie-consum

ptiepraktijken voor een gesloten 
kringloop in de bouw

- en voedingssystem
en en over 

system
en heen.

CITIZEN-ID-KAART

Jouw
 im

pact
Je hebt een im

pact op de stedelijke om
geving door 

invloed uit te oefenen op de stadsplanning en op 
sociale groepen door groepen m

et belangstelling voor 
gem

eenschappelijke aangelegenheden te stim
uleren 

en hun kennis en bew
ustzijn te vergroten.

Jouw
 uitdagingen 

H
et kan nodig zijn dat je plannen m

aakt voor 
de financiële duurzaam

heid van projecten als 
ze regelm

atig w
orden uitgevoerd en hulp van 

begeleiders voor netw
erkvorm

ing. N
eem

 contact op 
m

et de lokale instellingen voor ondersteuning bij de 
uitvoering van projecten.

W
at je doet

Je w
erkt sam

en in tijdelijke projecten die door de 
begeleiders w

orden opgezet en gecoproduceerd om
 

een antw
oord te bieden op gem

eenschappelijke 
problem

en, het bew
ustzijn te vergroten en 

alternatieve m
anieren voor het gebruik van 

hulpbronnen te prom
oten.

W
ie je bent

Je vindt het leuk om
 sam

en te w
erken in een groep 

die voor een korte periode is gevorm
d op basis van 

gedeelde w
aarden en bezorgdheid over m

ilieu- en 
sociale kw

esties (zoals het gebruik van openbaar 
dom

ein) en tekortkom
ingen van de overheid in de 

gebouw
de om

geving.

STRATEGIC CITIZEN

CITIZEN-ID-KAART

Jouw
 im

pact
Je hebt een im

pact op de stedelijke om
geving 

door het verm
inderen van afval en het verbruik 

van hulpbronnen; op sociale groepen door 
betrokkenheid van de lokale gem

eenschap; op 
uw

 persoonlijke financiën door geld en ruim
te te 

besparen.

Jouw
 uitdagingen 

Als dienstverlener m
oet je eventueel vaardigheden 

opbouw
en voor het im

plem
enteren en runnen 

van een dienst. Zoeken naar financiële steun om
 

het te ontw
ikkelen. Als leverancier van een dienst 

m
oet u m

ogelijk geloofw
aardigheid en vertrouw

en 
opbouw

en.

W
at je doet

Je w
erkt sam

en om
 aan gem

eenschappelijke 
behoeften te voldoen door m

iddelen zoals goederen 
en inform

atie te delen via faciliteiten (diensten 
en virtuele platform

s/netw
erken) in het product, 

gebouw
 en m

obiliteitssystem
en.

Je vindt het leuk om
 huidige consum

ptiepatronen 
te vervangen door praktijken in groepen te delen en 
uit te w

isselen om
 het gebruik van hulpbronnen te 

m
axim

aliseren.

SHARING CITIZEN

W
ie je bent

CITIZEN-ID-KAART

Jouw
 im

pact
Je hebt im

pact: op de stedelijke om
geving door 

het m
ateriaalverbruik te verm

inderen; op sociale 
groepen door m

iddel van m
aatschappelijke 

betrokkenheid, het opbouw
en van vaardigheden 

en sociale inclusie; op de lokale econom
ie door 

geld te besparen en banen te scheppen.

Jouw
 uitdagingen 

Als dienstverlener zal je w
ellicht de dienst m

oeten 
diversifiëren om

 een duurzaam
 bedrijfsm

odel 
te ontw

ikkelen, terw
ijl je w

ordt geholpen door 
externe ondersteuning. Bouw

 lokaal stabiele 
partnerschappen op en deel ervaringen w

ereldw
ijd.

W
at je doet

Je houdt je bezig m
et het vervangen van het 

huidige productie- en consum
ptiegedrag in het 

productsysteem
 door ecodesign, zelfproductie 

en reparatiepraktijken m
et ondersteuning van 

faciliteiten en kennisuitw
isselingsnetw

erken.

W
ie je bent

Je vindt het leuk om
 zelf te produceren en de 

levensduur van goederen te verlengen door toegang 
te krijgen tot faciliteiten die ruim

te, apparatuur en 
ondersteuning bieden en door je com

petenties te 
vergroten via netw

erken en kennisoverdracht.

DO-IT-YOURSELF 
CITIZEN

CITIZEN-ID-KAART

Jouw
 uitdagingen 

Jouw
 im

pact
Je hebt een im

pact op het m
ilieu door kennis en 

bew
ijs te leveren over m

ilieu- en sociale kw
esties 

en op sociale groepen door m
aatschappelijke 

betrokkenheid, interesse en bew
ustzijn voor 

duurzaam
heid op te bouw

en.

H
et kan nodig zijn om

 de deelnam
e te diversifiëren, 

zow
el de sociale als de technische aspecten van 

duurzaam
heid te bekijken en spanningen m

et 
de traditionele academ

ische w
etenschap aan te 

pakken.

W
at je doet

Je neem
t deel aan initiatieven zoals 

burgerw
etenschaps- en w

etenschapsw
inkelprojecten 

die w
orden geprom

oot en/of geleid door burgers 
m

et de steun van instellingen w
aarin deelnem

ers 
bijdragen aan kennisproductie door het verzam

elen 
en delen van gegevens.

W
ie je bent

Je vindt het leuk om
 gegevens te verzam

elen en te 
delen voor kennisopbouw

 om
 het begrip van m

ilieu- 
en m

aatschappelijke kw
esties in onderw

erpen die 
je interesseren te verbeteren, het bew

ustzijn te 
vergroten en te pleiten voor veranderingen in de 
duurzaam

heid.

SENSOR CITIZEN

CITIZEN-ID-KAART

Jouw
 im

pact
Je hebt een im

pact: op de stedelijke om
geving door 

het gebruik van hulpbronnen te verbeteren en afval te 
verm

inderen; op sociale groepen door vaardigheden, 
sociale cohesie en zelfredzaam

heid te bevorderen; op 
de lokale econom

ie door het scheppen van banen.

Jouw
 uitdagingen 

Je m
oet eventueel partnerschappen en stabiele 

toeleveringsnetw
erken opzetten om

 duurzam
e 

bedrijfsm
odellen op te bouw

en. Investeren in de 
opbouw

 van vaardigheden en de uitw
isseling van 

kennis, en zoeken naar toegang tot infrastructuur 
en financiële steun. 

W
at je doet

Je houdt je bezig m
et het prom

oten van 
alternatieve patronen door voedsel en producten 
te produceren of te consum

eren, en door diensten 
aan te bieden of te abonneren die het gebruik 
van hulpbronnen verm

inderen en verspilling bij 
productie en consum

ptie voorkom
en.

W
ie je bent

Je geniet van een duurzam
e levensstijl en streeft 

naar het bevorderen van veranderingen in 
gevestigde productie- en consum

ptiepraktijken 
die w

orden geprom
oot door lokale bedrijven en 

organisaties voor producten en voedsel.

ZERO-WASTE CITIZEN

CITIZEN-ID-KAART

Jouw
 im

pact
Je hebt een im

pact op het stedelijk m
ilieu door de 

verm
indering van de afvalproductie en de vraag naar 

grondstoffen en op de persoonlijke financiën door 
besparingen en w

insten door huren of verhuren.

Jouw
 uitdagingen 

Als uitlener m
oet je eventueel geloofw

aardigheid 
opbouw

en en een bescherm
ingsverzekering nem

en. 
Als dienstverlener hebt u m

ogelijk toegang nodig 
tot infrastructuren en ondersteuning, vaardigheden 
en een duurzaam

 bedrijfsm
odel.

W
at je doet

Je gaat nutsgerichte consum
ptiepraktijken 

bevorderen die je in staat stellen je behoeften 
aan producten, ruim

ten en vervoerm
iddelen te 

bevredigen zonder ze te bezitten door m
iddel van 

huren of verhuren van diensten.

W
ie je bent

Je geniet van het huren en verhuren van producten, 
ruim

tes en transporten om
 overbodig eigendom

 
te voorkom

en en de gebruiksw
aarde te verhogen 

terw
ijl je de stijgende kosten voor levensonderhoud 

opvangt.

UTILITY-ORIENTED 
CITIZEN

CITIZEN-ID FLYER
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