
Een simpel modelletje 
om duurzame impact 
te versnellen
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In elke persoon zit een Voetprintariër verscholen, som
migen van ons kennen haar alleen nog niet en die moet 
zo snel mogelijk aangesproken worden. De planeet heeft 
haast!
De voetprintariër in ons weet best wel dat ons gedrag 
effect heeft op onze omgeving. Alles wat wij doen heeft 
effect en consequenties, sommige positief, sommige 
negatief maar helaas zijn alle huidige gedragingen bij el
kaar opgeteld niet goed voor onze planeet. Omdat je dat 
weet, moet je er dus iets mee. Liefst concreet, klein en 
positief in plaats van groots, abstract en negatief (zoals 
veel nu overkomt in de discussie rondom duurzaamheid). 
Een Voetprintariër is bewust bezig met het bereiken van 
welvaart of vooruitgang tegen een zo laag mogelijke 
druk op milieu en omgeving. Het is een nieuwe manier 
van denken en keuzes maken op een positieve manier. 
Voetprintariërs zijn niet alleen bezig met reductie van 
hun ecologische voetafdruk maar ook met het positief 
bijdragen aan een planeet met meer natuur, meer biodi
versiteit en gezonde klimaatomstandigheden.

De ontwikkeling van deze nieuwe term ligt in het feit dat 
veel van de duurzaamheid thema’s op dit moment erg 
polariserend zijn. En dat is mede door de manier waar
op we gedrag benoemen of keuzes bepaalde titels en 
namen geven. Een vegetariër bijvoorbeeld is bezig met 
milieu en dierenwelzijn en doet dat op basis van
positieve overtuigingen. Echter wanneer de person 
probeert uit te leggen wat hij of zij doet, dan is het vaak 
door middel van een negatieve uitleg; “Ik eet geen vlees”. 

Op die manier is de kans dat een ander zich slechter 
voelt heel groot en daarmee wordt de discussie vaak 
negatief en soms zelfs agressief. Dat terwijl beide men
sen vaak positieve beweegredenen hebben maar toch 
begrijpen ze elkaar niet zo goed. Het kan zelfs zijn dat de 
vleeseter veel duurzamer is dan de vegetariër omdat hij 
of zij niet meer met het vliegtuig gaat. Ofwel, de ge
dragskeuzes laten zich niet lekker kaderen.

Daarom is er de Voetprintariër als nieuwe identiteit! Het 
maakt het veel makkelijker en positiever om elkaar uit 
te leggen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt, 
simpelweg omdat de basis nou eenmaal voor iedereen 
gelijk is. Je leeft op aarde en je hebt een Voetprint, daar 
is geen nagellak meer tussen te krijgen.
Begin daarom met Kletsen, Pleisters plakken, Inzichten 
creëren en Impact te maken. Hoe? Dat kan onder andere 
met een kwadrantje dat nu online staat. Op je eigen ma
nier of samen, vandaag, morgen en op de lange termijn!

Kees Aarts, 

Het is onoverkomelijk maar je hebt 
nou eenmaal een voetprint. Linksom of 
rechtsom ben je de aarde aan het op
eten. Sommigen van ons eten de aarde 
meer op dan anderen, maar het is wel 
zo, en dat weten we allemaal best wel. 
Net als een Vegetariër die minder vlees 
eet, zo is een Voetprintariër iemand die 
minder de aarde opeet.

De Voetprintariër!

Oprichter en CEO Protix

https://www.footprintarian.com/direct-aanmelden/
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl


Laten we een heel actueel voorbeeld nemen, dat van 
het klimaatakkoord. Een initiatief met de beste in
tenties, maar best lastig te begrijpen. Wat is nu het 
klimaatakkoord? Is het een wet? Is het een afspraak? Is 
dat hetzelfde als Parijs akkoorden? In mijn optiek best 
een complex geheel in een politiek jasje, en we zijn er 
nog steeds niet. De klimaattafels konden overkomen 
als een hoop geklets waarvan de uitkomst op haar best 
als een pleistertje op diepe wonden voelde. Natuurlijk 
frustreert dat en maakt dat het zeer moeilijk te volgen 
waar het klimaatdebat staat en heen gaat. De vraag is 
nu waar dit alles heengaat? Dat Eric Wiebes alles er aan 

heeft gedaan is duidelijk, maar waar gaat zijn visie  
en inzet heen? Kijken we zometeen terug op een  
hoop geklets, of was het dé grote opmaat naarr échte  
impact en daarmee een sterk middel tegen klimaat
verandering? We zullen het zien, maar met dit voor
beeld in de hand wens ik je veel leesplezier en hoop  
ik dat het jou kan helpen in structuur brengen in  
duurzaamheid discussies en veranderingen.

Als mensen kletsen we graag lekker een eind weg. Daar 
is niets mis mee, maar om onze toekomst weer koeler 
en mooi te maken moet er veel veranderen. Want op 
de huidige manier warmen we de aarde op en eten we 
alles op. Dat is de consequentie van onze welvaart! 
Het is logisch dat jij als individu meer wil, in de vorm 
van spullen, reizen, geld en eten, dat is duidelijk een 
sterke kracht achter ons dagelijkse gedrag. Echter zijn 
de meeste middelen hier op aarde eindig zoals water, 
land, vissen en mineralen. Die eindigheid is een feit en 
kan dus tot grote problemen leiden zoals opwarming 
en vervuiling en dat moeten we dus aanpakken. Met de 
juiste energie en werk kunnen we positieve en duur
zame impact hebben op onze toekomst, maar er moet 
wel wat veranderen om nog hoop te hebben voor  de 
toekomst. Meer van hetzelfde en ‘business as usual’  
kan simpelweg niet. Er moet iets veranderen om de 
toekomst van onze kinderen veilig te stellen en ook  
leuk en mooi te houden. Iedereen kan en moet een  
positieve impact hebben op de toekomst maar dat  
is makkelijker gezegd dan gedaan.
Dat duurzaamheid ons bezig houdt is een feit, maar of 
er voldoende actie en verandering is, is de vraag. Het 

Heb je wel eens moeite om de  
discussie en het proces rondom  
duurzaamheid te volgen? Vind je het 
soms lastig om te begrijpen waar een 
discussie staat en waar het heen gaat? 
Vind je het moeilijk je eigen route  
naar positieve impact te formuleren  
en te bewandelen? Misschien moet je 
het KeesKwadrant er eens bij pakken. 
Een simpel modelletje om meer grip  
te krijgen op de status van een  
discussie en een handvat om voor  
jezelf te bepalen waar je het meeste 
kan bijdragen en impact kan hebben. 
Activeer de Voetprintariër in je!



antwoord daarop is helaas nee. Er is niet genoeg actie 
en impact terwijl we zo veel weten en kunnen. Het debat 
rondom duurzaamheid is zeer moeizaam waarbij miscom
municatie, frustratie en soms zelfs agressie om de hoek 
komt kijken. Het is steeds moeilijker om goed met elkaar 
in discussie te treden en het vertrouwen in onze leiders 
lijkt lager dan ooit. De oplossing ligt onder ander in com
municatie en begrip van waar we staan en waar we heen 
moeten. Om verandering te realiseren zijn duidelijke en 
snelle routes naar positieve impact nodig. Het KeesKwa
drant kan helpen met het identificeren en bewandelen van 
die mogelijke routes naar impact.  
Wanneer het duidelijk is waar je bent in de evolutie  
naar impact, zal het helpen een gezamenlijk begrip  
te realiseren en doelstellingen te formuleren. 

Het model is opgedeeld in vier kwadranten welke een on
derdeel zijn in de beweging en verandering naar impact. 
Die vier kwadranten  komen vanuit 2 assen van verande
ring, die van ‘De Discussie’ en ‘Het Proces’. 

Deze twee assen kan je elk opdelen in 2 karakteristieke 
onderdelen; “De Discussie” heeft een Vorm en Inhoud 
aspect en “Het Proces” heeft een Diagnose en Actie  
component.

De Discussie
Een goede discussie is noodzakelijk voor verandering. 
Zonder dialoog, discussie en geklets kom je niet verder 
en kom je niet samen. Je bent als persoon niet alleen op 
deze aarde en alle gemotiveerde zielen bij de overheid, 
bedrijfsleven en maatschappij zijn nodig om verandering 
snel en effectief te laten plaatsvinden. Daar is een goede 
discussie voor nodig. Echter die discussie heeft een vorm 
en inhoud aspect. Beiden zijn nodig maar het zijn wel 
verschillende aspecten. Zo kan je bijvoorbeeld nog zo 
gelijk hebben met een inhoudelijk feitje of onderwerp, als 
de vorm waarmee je het brengt slecht is, gelooft of volgt 
niemand je. Omgekeerd kunnen de zwakste feiten of zelfs 
diepe onwaarheden als zoete koek gegeten worden als de 
vorm charmant en vrolijk gebracht wordt door  
een enthousiast persoon. Vorm en inhoud zijn daarom 
onlosmakelijk verbonden aan een goede discussie met 
positief gevolg en effect.

Het Proces
Dit is de as die het meeste angst inboezemt en is ook 
wat moeilijker te zien in het dagelijkse leven. Het woord 
proces verraadt het al. Er is een punt A en een punt B en 
het kost tijd en moeite om van de een naar de ander te 
komen. Maar om een proces goed door te maken moet  
je altijd eerst weten waar je bent om te weten welke actie 
je moet ondernemen om te komen waar je wil zijn. Het 
weten waar je bent noem ik de diagnose en weten wat  
je moet doen noem ik de actie. Alle processen kennen 
deze onderdelen. 

Vandaag de dag is duurzaamheid niet 
meer weg te denken uit het dagelijkse 
debat. Van politici tot bedrijfsleven, 
tot burgers, jong en oud is er mee be
zig, sommigen vanuit een constructief 
en optimistisch perspectief, anderen 
vanuit een wanhopig pessimisme.
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Neem bijvoorbeeld van herstellen van een val op je knie. 
Als je gevallen bent en een dikke bult op je knie hebt, 
moet iemand eerst bepalen of er iets gebroken is al waar
na er een actie volgt. Dat kan een pleister en pijnstiller 
zijn of een heuse operatie. Diagnose voorafgaand aan 
actie is daarom cruciaal. Het is ook makkelijk uit te leggen 
hoe lastig het kan zijn als je de onderdelen onderschat of 
verkeerd uitvoert. Als ik iemand vraag hoe ik in Shanghai 
kom dan is het antwoord  meestal dat ik naar Schiphol 
moet. Dat klopt meestal ook wel maar dit keer was ik niet 
in Nederland maar in Wuxi. Een trein zou dus een veel 
beter optie zijn geweest. Dit proces ging verkeerd omdat 
er niet eerst werd vastgesteld (Diagnose) waar ik was, het 
punt A. Daardoor werd de verkeerde actie benoemd, na
melijk vliegen in plaats van treinen. Diagnose en actie zijn 
daarom belangrijk om vast te pakken als je een proces 
van verandering wil doormaken, afdwingen of realiseren.

Wanneer de twee onderdelen discussie en proces naast 
elkaar gezet worden ontstaan er vier kwadranten. De vier 
kwadranten laten zich beschrijven als verschijnsels die je 
veel om je heen ziet en hoort in discussies rondom duur
zaamheid of andere grote onderwerpen. De vier kwadran
ten staan hieronder beschreven en kunnen een handvat 
vormen om helderheid en structuur te bieden als je in een 
discussie, debat of werksessie zit. 

Geklets
Diagnose en Vorm samen is niets meer dan geklets, of 
zoals ze in Brabant zouden zeggen, slap gezever. Dat is 
prima, vermakelijk en zeer belangrijk, maar het is en blijft 
wel geklets. Dit is waar de meeste mensen te lang blijven 
hangen, soms gewild, maar meestal zonder dat ze het 
zelf doorhebben. Evangelisten, activisten, schreeuwers 
en praatgragen, ze zitten allemaal in dit vakje. Vooral als 
er veel mensen samen zitten kan het zijn dat het gesprek 
lang hier blijft hangen. Geklets in de ruimte met vaak 
frustratie tot gevolg. 

Echter is het niet alleen negatief, het is ook broodnodig. 
Het niet starten met geklets maakt het bijna onmogelijk 
om tot impact en verandering te komen. 

Dus als je in deze box zit, geniet ervan, klets oever
loos een eind weg en vermaak elkaar vooral met 
veel woorden.

Inzichten
Dit kwadrant is een stapje op weg naar impact. Inzichten 
vormen de o zo belangrijke basis waarop oplossingen en 
innovaties ontwikkeld en bedacht kunnen worden. Het 
is waar de diagnose met inhoud samenkomt. Feitelijke 
waarheden en bijzondere inzichten kunnen een enorme 
boost geven en kracht zetten achter het veranderproces. 
Een inzicht is, net zoals de waarheid, moeilijk naast je 
neer te leggen. Je moet er wat mee en het geeft moge
lijkheid tot het leggen van een gemeenschappelijke basis, 
hoe ver je ook van elkaar verwijderd was en hoe verschil
lend mensen ook zijn. Vooral onderzoekers, wetenschap
pers, ‘nieuwsgierenvanaard’ en journalisten houden zich 
bezig met dit kwadrant. 

Het is ook prima om hier heel verdienstelijk te 
verblijven en anderen te ondersteunen om door te 
pakken naar andere kwadranten.

Pleisters
Nodig, nodig, nodig. Pleisters, laaghangend fruit, quick
wins, tijdelijke oplossingen, noem het maar op. Het is 
waar actie vooral in vorm tot uiting komt. Pleisters zijn 
een broodnodig onderdeel van het realiseren van impact 
en verandering. De grote vraag is hoe groot de pleister 
moet zijn en hoe snel we daarna de echte behandeling 
moeten uitvoeren. 
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Met betrekking tot het mileu leven we misschien al wel 
in een naoorlogs tijdperk, waarin alles verwoest en kapot 
is maar nog niet altijd zichtbaar. Waar we met elkaar de 
schouders er onder moeten zetten en niet lullen maar 
poetsen. Gewoon hard werken aan de oplossingen, een 
soort grote wederopbouw. Dat betekent dat we allerlei 
pleisters moeten plakken zodat het niet verder kapot gaat 
en niet meer te repareren is. Denk aan stoppen met pro
duceren van wegwerpplastic producten, langzamer rijden, 
vliegtaks enzovoorts. Pleisters met jodium doen altijd 
even pijn bij het plakken en bij het weghalen, maar het is 
wel een goed idee. 

Misschien wel het belangrijkste en meest positieve 
aspect van pleisters is dat het zichtbare acties zijn. 
Je bent dan al op weg, je hebt al moeite gedaan 
om iets te ondernemen, wees er dus ook trots op! 
Pleisters zijn nodig en belangrijk voor een duurzame 
toekomst.

Impact 
Dit is waar het allemaal echt om draait. Wij als men
sen hebben natuurlijk op alles impact maar niet altijd 
de impact die we willen. In dit kwadrant gaat het om 
bewust positieve impact en verandering. Iedereen in de 
maatschappij moet aan de slag en verantwoordelijkheid 
nemen. Politici, ondernemers en burgers moeten allemaal 
nadenken op welke manier zij of hij kan bijdragen aan 
een toekomst waarin we in balans leven met de natuur en 

leefomgeving om ons heen. Als we doorgaan op de huidi
ge manier is er niets meer om van te genieten. Dan wordt 
het simpelweg te warm en hebben we alles opgegeten. 
Dat is niet waar ik het voor doe en met mij vele anderen. 
Positieve impact voor een duurzame toekomst, dat is het 
kwadrant waar we naar toe moeten. Hoe? Door te weten 
wat er nodig is op basis van inzichten en gezamenlijke 
doelstellingen. Wat is positieve impact? Denk aan reduc
tie in CO2 uitstoot, vermindering van houtkap, voorkomen 
van uitsterven van diersoorten, vergroten van natuurland
schappen en nog veel meer. 

Allemaal meetbaar en te realiseren door technologi
sche innovaties, nieuwe producten, nieuwe manieren 
van werken, eten, reizen, kleden en leven. Allemaal 
impact. Impact, impact, impact. En dat op een posi
tieve manier.

Wellicht gaat dit modelletje je helpen om impact te 
maken of vast te stellen waar in welk kwadrant je bent en 
welke route je graag zou willen bewandelen. Via inzichten 
of via pleisters? Of gewoon diagonaal door alles heen en 
direct van kletsen naar impact? Het kan allemaal. Soms 
is het wat moeilijker en soms wat enger, maar in alle ge
vallen is het een mooi avontuur om van het ene kwadrant 
naar het andere te hoppen. 

Geniet en succes met alle impact, de wereld en wij allen 
hebben het nodig!

Geniet en succes met alle impact, de wereld 
en wij allen hebben het nodig!
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De linkerkant en de rechterkant, die zijn namelijk ook 
samen te voegen en kunnen heel effectief zijn als men 
als groep van links naar rechts wil bewegen. Uiteraard 
zit er geen enkele politieke link in het links en rechts 
in dit model maar er zijn wel degelijk grappen over te 
verzinnen. 

Laten we beginnen met inzichtelijk geklets. Stel dat je 
met een aantal mensen in je bedrijf probeert een nieu
we verkoopstrategie te formuleren voor een duurzame 
productlijn. Met volle overtuiging wil je natuurlijk de 
klant vertellen waarom ze het product moeten kopen 
en impact maken. Maar wat vertel je de klant dan? Je 
stelt dan een team samen met mensen die gevoel voor 
marketing hebben en de feiten kennen. Verschillende 

mensen, verschillende perspectieven welke samen tot 
het resultaat komen dat iemand alleen niet had gekund. 
Het geklets met inzichten of ‘inzichtelijk geklets’ wordt 
dan ineens een positief constructieve brainstorm waar 
iedereen de vervolgacties van kan omarmen. Vorm en 
inhoud komen dan samen en voorkomt ook dat het 
gesprek een continu heen en weer geknikker van feitjes 
wordt waar uiteindelijk geen actie uit voortvloeit. Voor
af spreek je dan uit dat je samen toegewijd bent aan  
dit onderdeel van het model, het onderdeel van de 
diagnose in een constructief ‘Inzichtelijk geklets’. Het 
model kan zo dus helpen structuur aan te brengen en 
zelfs de juiste mensen selecteren om samen te werken.

Wanneer je dan klaar bent, kan je over gaan op actie. 
Dat kan dan meteen impact zijn, of alleen pleisters of 
combinaties daarvan, pleisters met impact of impact 
met pleisters. Afhankelijk van het onderwerp, product 
of oplossing kan de complexiteit in meer of mindere 
mate afdwingen wat leidend is, impact of pleisters.  
Het in zijn geheel bewegen naar rechts is dus een optie 
omdat vorm en inhoud beiden nodig zijn en pleisters 
met impact ook. Het is dan aan jou waar je de meeste 
waarde aan hecht of het meeste effect mee kan  
bereiken, korte, midden of lange termijn.

Nu denk je natuurlijk, ‘weer zo’n  
modelletje dat je een keer leest en 
nooit meer gebruikt’... Dat is een  
logische gedachte maar wellicht 
wordt het bruikbaarder dan je denkt. 
Er zit namelijk ook een structuur in 
die interessante routes met zich  
meebrengt.

Inzichtelijk Geklets 
of Pleisters met Impact



Terechte feedback is dat de meeste van die maatre
gelen niet voldoende zijn om echte impact te hebben. 
Moeten we dan het hele intiatief afkatten en stoppen? 
Nee, natuurlijk niet. De algehele klimaatproblematiek 
is zo complex dat we natuurlijk niet stil moeten blijven 
staan bij praten alleen en ook niet verlamd moeten 

raken omdat het probleem zo groot is dat direct over
gaan op impact een wel heel grote taak is. Vandaar dat 
we pleisters moeten plakken in de vorm van maatre
gelen en initiatieven die we vervolgens goed volgen en 
meten omtrent effect. Die gegevens leiden dan weer 
tot nieuwe inzichten waar we het over kunnen hebben 
om weer nieuwe maatregelen te formuleren. Het sprin
gen van het kwadrant Pleisters naar Inzichten is dan 
ook een heel interessante stap en drijvende motor ach
ter continue verbetering en vooruitgang richting steeds 
grotere impact. Wanneer we met elkaar in die positieve 
en opwaartse spiraal zitten hebben we veel bereikt. Het 
model is dan ook goed bruikbaar om een dergelijke 
cyclus weer te geven en duidelijk te maken.

Ja dat mag zeker! Het kan zelfs heel 
effectief zijn, vooral bij complexe  
problemen. Pak bijvoorbeeld de  
klimaattafels. Daaruit vloeit een  
akkoord voort waarin een aantal 
maatregelen zijn geformuleerd.

En als ik van Pleisters naar 
Inzichten wil, mag dat? 
Of ga ik dan achteruit?

Maatregel van 
tijdelijke aard

Nieuwe inzichten 
rondom effecten

Discussie rondom 
vervolgstappen

Nieuwe 
maatregelen met 
lange termijn visie

Meetbare impact 
en vooruitgang
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Het begon allemaal met een idee op het strand. Na een 
paar mooie duiken in het water van Tofo in Mozambique 
zat hij na te praten op het strand. Onder het genot van 
een paar afrikaanse biertjes werd hij steeds ongeluk
kiger over de duik. Er was namelijk helemaal niet zoveel 
te zien! Weinig vissen en kapot koraal, een duidelijk  
signaal van overbevissing. Vanuit zijn verleden wist hij 
ook wat van veevoeders omdat zijn opa en oma een 
molen, kippen en varkensboerderij hadden en zijn 
oma hem er veel over vertelde gedurende haar leven 
dat ze bij zijn ouders inwoonde. De kennis die daaruit 
voortkwam was onder andere dat veel van de visserij 
gebruikt werd om eiwit te maken voor vis en veevoer, 
vismeel heet dat. Tijdens het geklets op het strand  
ontstond er frustratie over het gebruik van vismeel en 
dat er andere bronnen zouden kunnen zijn zoals insec

dieren, met name vogels en vissen, eten insecten in de 
natuur. Tevens kunnen insecten groeien op voedsel

maakt het mogelijk de footprint van ons voedsel
systeem veel kleiner te maken. 

Wanneer we het model bekijken kunnen we een on
gelooflijke hoeveelheid gebeurtenissen, ontwikkelingen 
en innovatie uitkomsten mappen op de diverse  
kwadranten. Zo hebben we interne sessie waarin  
medewerkers presenteren aan alle andere afdelingen 
wat ze aan inzichten hebben opgedaan om zo via 
discussie (geklets) tot nieuwe oplossingen en inzichten 
te komen. Prototypes en analyses (resp. pleisters en 
inzichten) worden gebruikt om nieuwe processen en 
machines te ontwikkelen (impact). Ofwel, het model 
biedt een perfecte basis om te begrijpen hoe we steeds 
sneller nieuwe en grotere impact maken. Dat is dan  
ook een van onze kernwaarden; het streven naar impact 
voor een maatschappij met lage impact op het mileu.

 “Walk the talk”, is een welkbekende 
uitspraak en het zou goed zijn als 
iedereen beleid wat hij of zij ver
kondigd. Dat geldt dus ook voor  
Kees Aarts, de oprichter van Protix.

PROTIX; streven naar 
impact voor een maatschappij 
met lage footprint
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INZICHTEN IMPACT

R&D, data, resultaten 
en analyses

Nieuwe producten,  
OERel, nieuwe

faciliteiten
en projecten

Bugbites, interne 
werksessies, teams en 

samenwerkingen

Prototypes, demo’s, 
simulaties en modellen

GEKLETS PLEISTERS

Het KeesKwadrant©

ten. Met dat idee is Kees aan de slag gegaan en

zo is het bedrijf Protix begonnen.

De missie van Protix is het realiseren van een voedselsysteem
dat in balans is met de natuur. Insecten zullen daar een zeer

logische en impactvolle bijdrage in leveren. Immers alle levende

resten en de combinatie van deze twee eigenschappen



COP en 
klimaatpanels

Paris accords, 
pathways 
en nationale 
programma’s

Trump wint 
verkiezingen en 
begint 
dreigementen

Verlaten van 
‘Murica’ van de 
Paris accords

De afgelopen drie jaar zijn verschrik
kelijk geweest voor het klimaatdebat. 
Het meest machtige kantoor met de 
machtigste man ter wereld in het  
rijkste land dat ooit bestaan heeft gooit 
alle samenwerkingen naast zich neer.

Het is uiteraard heel doorzichtig waarom. Als je in een 
multilaterale samenwerking zit moet je soms meer in
leveren dan je wil. Als ‘strongestkidinclass’ kan je  
beter alleen maar bilateralen hebben met ieder ander 
kind. Dan weet je namelijk zeker dat ze jou nodig hebben 
en jij altijd de beste deal voor je zelf eruit haalt. Dus wat 
hij doet is voor sommigen logisch uit te leggen, wie dat 
ook moge zijn.

Het probleem van het klimaatdebat is echter dat het een 
collectief karakter heeft en iedereen evenveel wint of 
verliest. En er is meer te verliezen dan winnen helaas.  
We moeten namelijk weer repareren en herstellen. Dat  
is vermoeiend en kost veel energie. In je huis besteed je  
liever ook geen geld aan het maken van je wasmachine. 
Dat zijn namelijk kosten voor het krijgen van hetzelfde 
wat je al had, schone was. Maar het weghalen van de 
wasmachine, dat is pas echt vervelend.

Om goed te begrijpen wat Trump heeft gedaan moet het 
model iets uitgebreid worden. Hij liegt en draait proces
sen terug, ofwel, aan de as Discussie moet ‘Fake’ worden 
toegvoegd en aan Proces moet ‘Terugdraaien’ worden 
toegevoegd. Allemaal stapjes terug.
 
Een president die zoveel liegt is ongekend. En dat van 
een dergelijk democratisch land waar media een machti
ge corrigerende functie heeft. Dit is zo nieuw dat het  
ongelooflijk ontwringende effecten heeft op de maat
schappij met diepe uitholling van vertrouwen. Daarnaast 
doet hij iets wat ook onvoorspelbaar bleek, het simpel
weg terugtrekken uit elk proces of initiatief. Ze noemen 
hem ook wel de ‘Bailout President’. Vanuit een strong
man principe en financieel winstoogmerk is het allemaal 
niet zo gek, terugtrekken en weghalen wat anderen  
willen en kijken wat je opnieuw kan onderhandelen. Dus 
niet onlogisch maar met betrekking tot het klimaatdebat 
een verschrikkelijke teruggang naar middeleeuwse  
praktijken. En dat terwijl we al zo weinig tijd hadden.
Als je dan dus naar de uitbreiding van het model kijkt, 
dan ontstaat een nieuw vakje: “Wanhoop”. Wanhoop  
omdat het een heuse achteruitgang is naar middel
eeuwse praktijken waar waarheden en vooruitgang 
worden tegengewerkt door barbaarsheid. Laten we maar 
hopen dat het de uitzondering op de regel is en dat we 
met z’n allen gewoon naar rechtsboven blijven bewegen!

Trump is een wanhopig leider
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WANHOOP
‘all is lost’
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DIAGNOSE ACTIE
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