Lezing / presentatie
over Duurzaamheid en de Mondiale Voetafdruk
Een interactieve lezing, verzorgd door Jan Juffermans, tot half 2010
DKA-beleidsmedewerker Mondiale Duurzaamheid, nu zzp-er (Voor
Mondiale Duurzaamheid). Een college in het Engels is ook mogelijk.
Naast de Mondiale Voetafdruk, komen ook de Living Planet Index en de
Watervoetafdruk aan de orde.
De lezing/presentatie bestaat uit 5 stappen, waarbij evt. tussendoor vragen
gesteld kunnen worden, ter verduidelijking.
De presentatie in 5 stappen:
1. Kort over De Kleine Aarde in Boxtel, waar de Voetafdruk vanaf 1998 in
gebruik werd genomen.
2. Over de recente geschiedenis, van 1972 tot heden, over het te klein
worden van onze Aarde, ofwel het begrip ‘Mondiale Gebruiksruimte’ en
‘Ecospace’.
3. Het model van de ‘Mondiale Voetafdruk’: hoe het model werkt en hoe
bijv. de verschillen eruit zien tussen de landen van de wereld. En wat
we kunnen doen!
Pauze
4. Vervolg van de presentatie met een overzicht van de vele
toepassingsmogelijkheden in de praktijk van het voetafdrukmodel op
vele niveaus. Plus info over diverse scans en sites.
5. Naar Footprint Justice en een nieuwe economie? - Vragen/discussie.
De inleiding voor de pauze duurt, afhankelijk van vragen, drie kwartier tot
een uur. De pauze bijvoorbeeld een half uur. En het afrondend gedeelte kan
nog drie kwartier duren. Dus in totaal maximaal twee-en-een-half uur.
Als er niet zoveel tijd is, kan de hele lezing ook verkort in ongeveer 45 – 60
minuten gegeven worden, maar dan zonder vragen tussendoor.
Kosten van de lezing/presentatie: 345 euro + reiskosten per OV. Voor
NGO’s en opleidingen is korting mogelijk. Aan groepen/organisaties zonder
betaalde medewerkers wordt het minimumbedrag van 100 euro gevraagd +
reiskosten per OV.
Er wordt vanuit gegaan dat er ter plaatse een beamer met lap-top aanwezig
zijn (die op elkaar zijn afgestemd), zodat het meenemen van een USB-stick
voldoende is. Voorts is het goed een tafel beschikbaar te hebben voor

inzage-exemplaren van div. relevante publicaties en ook voor gratis infomateriaal.
Meer info op www.voetafdruk.eu , www.ecolife.be , www.duurzaamheidinactie.nl ,
www.footprintnetwork.org , www.voedselvoetafdruk.nl ,
www.klimaatvoetafdruk.nl en www.vakantievoetafdruk.nl .
Een korte samenvatting van de lezing staat in het echte eBoek ‘Mijn Hemel!’, dat
gratis kan worden gedownload/gelezen op www.voetafdruk.eu
Zie ook het gratis te downloaden boek over de Mondiale Voetafdruk op
www.janjuffermans.nl met o.a. hoofdstukken over de persoonlijke voetafdruk, de
voetafdruk van steden, van landen, en ook van bedrijven en instellingen, en
vervolgens ook hun producten en diensten. Maar er is ook een hoofdstuk over
mensenrechten en de (te) grote verschillen tussen grote en kleine voetafdrukken.
Lezingen/presentaties werden (in alfabetische volgorde) de laatste jaren onder andere
verzorgd voor:
- Cono Kaasmakers, Noord-Holland
- Duurzaamheidsmanifestatie in Castricum
- EU-congres over Duurzame Leefstijlen, Brussel
- Economiecursussen: Arnhem, Amersfoort, Den Haag, Groningen, Rotterdam, Tilburg, Zwolle
- Emma-centrum, Utrecht
- Filosofiegroep, Renkum
- Footprint Friday in Amersfoort
- Gemeenteraad De Bilt
- Haags Milieu Centrum
- HAS Den Bosch, jaarlijks
- Hogeschool Utrecht
- Internationaal congres over Bevolking en Voetafdrukken, Scheveningen
- Lions, Boxtel
- Management School, Maastricht
- Medische studentenverenigingen in Amsterdam en Groningen
- Ministerie van Sociale Zaken, Den Haag
- Milieu Centrum Den Haag
- Milieudefensie in Amsterdam
- Milieu Kontakt, Amsterdam (in Belarus en Rusland)
- Natuurgroep, Nieuw Cuyck
- NIVON, Eerbeek
- One Planet Foundation, Amersfoort
- Politiek café in Roermond
- Provincie Friesland
- Provincie Noord-Holland
- Quoteringssymposium, Brussel
- Rotary in Boxtel/Oirschot en Rosmalen,
- Rutgers WPF, Utrecht
- Transition Towns-congres, Deventer
- Transition Town Almere
- Universiteiten van Amsterdam (UVA en VU), Delft, Eindhoven, Tilburg en Wageningen (jaarlijks)
- Van Hall-Instituut, Leeuwarden
- Verffabriek, Den Bosch
- Wereldvoedseldag, Den Haag
- Domela Nieuwenhuislezing 2016, Heereveen
Boxtel, 2017.

