DuurSamen heeft als doel onderkoepelend
te werken, met gezamenlijke inspanning op
een gericht doel en thema. Dit houdt in dat
DuurSamen actief met verschillende partijen
om de tafel gaat zitten en het gezamenlijk
doel en de thema’s voor de komende jaren
formuleert. Hierbij is het van belang dat
elke organisatie werkt vanuit zijn eigen
kracht en activiteiten en DuurSamen enkel
fungeert als stroomlijning en verbinding van
deze.
Dammen is een ingewikkeld spel. Om te winnen moet je nadenken over zo veel mogelijk
volgende zetten en tegenzetten. Je dient na te denken over verschillende scenario’s, over
doelmatig damstenen verplaatsen om je doel te bereiken, over de ‘enen’ en ‘nullen’.
Computerprogramma’s kunnen tegenwoordig dergelijke ingewikkelde probleem
aanpakken én oplossen. Schaken is ingewikkelder dan dammen. Door de verschillende
soorten stukken neemt het aantal scenario’s toe; er zijn meer ‘enen’ en ‘nullen’ nodig.
Maar het probleem is niet meer dan ingewikkeld, want het aantal scenario’s is eindig, dus
oplosbaar.
Het weer voorspellen daarentegen is heel ingewikkeld, zeg maar complex. Er zijn zo veel
factoren in het spel, dat heel veel metingen nodig zijn om tot goede voorspellingen te
kunnen komen. Zelfs een voorspelling voor het lokale weer voor de volgende dag is met
onzekerheid omgeven. Een weersvoorspelling voor de komende week vergt veel te veel
‘enen’ en ‘nullen’. Het aantal mogelijke scenario’s is oneindig om het complexe probleem,
een goede voorspelling, op een doelmatige en doelgerichte manier op te lossen. Voor de
komende maand(en) is het voorspellen van het weer onbegonnen werk. Behalve dan het
verschil in temperatuur tussen de vier jaargetijden.
Daartegenover staat dat we meer weten over de trendmatige ontwikkeling van het weer,
dat wil zeggen het klimaat en de invloed van de mens daarop; met name tijdens de
laatste eeuw, het industriële tijdperk. Heel veel metingen zijn omgezet in ‘enen’ en ‘nullen’,
in scenario’s en tonen aan dat er sprake is van een opwarming van de aarde, een
klimaatcrisis. Die opwarming en de effecten ervan voltrekken zich voor de individuele mens
zo geleidelijk dat de gevolgen niet of nauwelijks worden gevoeld of onderkend. Wanneer
is een hittegolf of een extreme hoosbui een incident en wanneer een indicator van
klimaatverandering? De conclusie dat de mensheid niet ‘boven’ die klimaatcrisis staat,
maar er onderdeel van uitmaakt wordt inmiddels wel gedeeld. De aanpak van dat
complexe probleem staat echter nog in de kinderschoenen; soms zelfs ter discussie.
Geen bestuur kan dat ‘klimaatspel’ met ‘enen’ en ‘nullen’ winnen, want elk scenario kan
door bestuurden, tegenspelers worden beïnvloed. Een efficiënte en doelgerichte aanpak
is nauwelijks te realiseren. Wat overblijft is om naast de ‘enen’ en ‘nullen’ in te zetten op
onderlinge betrokkenheid van mensen om bewust te zijn van de klimaatcrisis, zijn
verschijningsvormen en noodzakelijke veranderingen. Om die bewustwording en
onderlinge betrokkenheid te vereenvoudigen zijn zeventien Sustainable Development
Goals geformuleerd. Bewustzijn van het probleem en realisatie van die doelstellingen
houden in dat overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele
personen op een gelijk niveau met elkaar in gesprek gaan én blijven om de gewenste
veranderingen in gedrag te realiseren. En dat is nu juist de doelstelling van DuurSamen in
Zoetermeer: Bewustwording ten aanzien van duurzaamheid vergroten door organisaties en
personen met elkaar te verbinden; ook in 2022.

