Nieuwsbrief #1 | Juni 2013

Hier is ie dan…de Telos Nieuwsbrief
Adaptieve waterketens, nieuwe economie met eco energie, dynamisch regionaal bestuur, werkbare
combi's van natuur en landbouw, energieke relaties tussen kennis en praktijk, strategische
agendasetting, een herboren gebiedsontwikkeling, social innovation, creatieve industrie en
duurzaamheid, erfgoedontwikkeling voorbij de crisis… er komt nogal wat op je pad in een weekje
Telos. Duurzame ontwikkeling nieuwe stijl. Voorbij de gloeilamp of het zonnepaneel, naar een meer
inclusieve kijk op een veerkrachtige samenleving. Daar hoort kennis delen bij. Op een toegankelijke
én betrouwbare manier. Sinds kort is Telos op twitter (volgt U ons al..?). Maar er is meer tussen
solide verhandeling en vluchtig getjilp. Om te beginnen deze digitale nieuwsbrief, voor informatie die
verder gaat dan 140 tekens. More to come!!

Blijft duurzame ontwikkeling urgent?
Steeds vaker duiken stemmen op om eens op te houden over het
begrip duurzame ontwikkeling dat nu al 25 jaar meegaat. Laten we
het vervangen door een nieuw concept of laten we overgaan op wat
ons nu bezighoudt: de economische crisis. Dat dit de plank misslaat
wordt uitgelegd in het nieuwe boek onder redactie van Prof Bastiaan
(Kees) Zoeteman: Sustainable development drivers, the role of
leadership in government, business and NGOs. Hierin wordt getoond
dat de vlucht van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk
verantwoord ondernemen pas is begonnen, niet alleen als gevolg
van eisen van de markt, maar ook als gevolg van bewuste keuzes
van vooruitziende leiders. Die leiders waren in de vorige eeuw
vooral te vinden bij nationale regeringen maar nu kom je ze tegen
bij vooruitstrevende multinationals en in gemeenten. Het
leiderschap is niet meer te vinden op de mooie conferenties maar op
de werkvloer en dat is waar het pas echt zoden aan de dijk zet.
Meer over het boek

Algen: het groene goud
In een biobased economy zijn niet langer de fossiele grondstoffen
leading maar de hernieuwbare, biobased grondstoffen. Eigen
productie van biomassa in de vorm van algen biedt een cruciale
oplossingsrichting. Hoe krijgen we de algenproductie op gang? De
verkenning van Telos wijst uit dat de laatste zwakke schakel in de
productie van algen voor bulkgrondstoffen, het oogsten van de
algen, technisch oplosbaar is. Naar verwachting is bulkproductie
tegen een marktprijs van drie euro mogelijk en kan dit zelfs nog
verder gereduceerd worden. Hiervoor zijn grootschalige pilots
noodzakelijk. Mogelijk biedt het Smart Energy Regions
impulsinstrument financieringsmogelijkheden voor bedrijven die
geïnteresseerd zijn in de technologie van het groene goud.

Heilige huisjes
Van de 528 christelijke kerken in Brabant zal bijna de helft,
ongeveer 250, zijn oorspronkelijke functie verliezen. Het sluiten van
kerken is een ingrijpende gebeurtenis, het leidt vaak tot heftige
emoties bij de direct betrokkenen (parochianen, omwonenden).
Gevreesd wordt voor aantasting van de leefbaarheid (met name in
kleine kernen), verlies van de identiteit en bedreiging van cultureel
erfgoed. Vanuit het Brabantse maatschappelijk veld wordt een
indringend beroep gedaan op de provincie Noord-Brabant om te

komen tot een positiebepaling. Telos heeft samen met Jasper van
Deurzen van “Verderbrenger” in opdracht van de provincie NoordBrabant een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke provinciale rol
rondom het vraagstuk van kerksluiting. Deze verkenning is
verschenen onder de titel Heilige Huisjes. Verkenning naar de
herbestemming van kerkgebouwen in Brabant.

Logistiek en High Tech: gescheiden werelden?
Noord-Brabant wil een top regio zijn op het gebied van logistiek en
high tech. Ter ondersteuning van de Logistieke Agenda Brabant
heeft Telos een onderzoek gedaan naar ’high tech logistiek’. Het
onderzoek biedt inzicht in de dynamiek van het Brabantse logistieke
veld waarbij de onderlinge wisselwerking tussen verladende high
tech bedrijven en logistieke dienstverleners centraal staat: Wat zijn
de behoeften van high tech bedrijven aan logistieke diensten?
Welke veranderingen vinden daarin plaats? Hoe reageren logistieke
dienstverleners op deze veranderende behoeften? En omgedraaid:
hoe verandert het aanbod van logistieke dienstverleners? Welke
ontwikkelingen vinden daarin plaats? Hebben deze ontwikkelingen
op hun beurt gevolgen voor de wijze waarop verladende bedrijven
hun logistieke behoeften definiëren? Resultaten laten zien dat het
(vooralsnog) om gescheiden werelden gaat. De resultaten van het
onderzoek zijn gebundeld in de uitgebreide powerpoint rapportage
“A World apart. Logistiek en High Tech sector in Brabant”.

