
Uitnodiging symposium  

‘Het glas half leeg of half vol; milieucommunicatie op het scherp van de snede’ 

 

Op vrijdag 17 juni 2011 organiseert het Haags Milieucentrum het symposium ‘Het glas half leeg of 

half vol; milieucommunicatie op het scherp van de snede’ in Het Magazijn te Den Haag. 

Hoe vinden we de balans tussen de ('negatieve') boodschap dat we de milieucrisis hoognodig tot 

staan moeten brengen, en het positieve verhaal dat we ons leven zo kunnen organiseren dat we er in 

duurzaamheid en levenskwaliteit op vooruit gaan? Dat is de vraag die op dit symposium centraal 

staat.  

 

Wat gaan we doen? 

Allereerst komen, aan de hand van  de ‘9 wereldwijde ecologische grenzen’, de staat van ons milieu 

en de urgentie om anders te gaan consumeren aan de orde .  

Vervolgens wordt er gekeken hoe zowel ongemakkelijke waarheden voortvloeiend uit de grenzen die 

het milieu nu eenmaal stelt aan onze manier van leven, als ook de perspectieven van een duurzamer 

leven zo goed mogelijk kunnen worden gecommuniceerd. Na de plenaire sessie kunnen de 

deelnemers kiezen voor één van de drie volgende workshops:  

 

1 Voedselconsumptie (o.a. het terugdringen van de voedselkilometers, vaker biologisch voedsel 

kopen, minder vlees eten).  

2 Het energiezuiniger maken van het particulier woningbezit. 

3 Verduurzamen van het particuliere vervoer. 

Programma: 

12.30 uur inloop & ontvangst 

13.00 uur Start symposium. Harry Aiking (Universitair hoofddocent bij het Instituut voor 

Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam) spreekt over de Planetary Bounderies, met 

als voorbeeld voedsel. 

 

13. 40 uur Maurits Groen, directeur mauritsgroen*mgmc, geeft geslaagde voorbeelden van 

milieucommunicatie op het scherp van de snede en tips voor in de praktijk.  

14.10 uur Charles Vlek (em. hoogleraar omgevingpsychologie en besliskunde aan de Faculteit 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) spreekt over 

gedragsbeïnvloeding van burgers/consumenten en het doorbreken van psychologische barrières, 

waarbij o.a. het begrip ‘framing’ aan de orde komt. 

 

15.00 uur  Einde van de plenaire sessie. Korte koffie- en theepauze 

15.10 uur  Start van de workshops 

16.00 uur Plenaire afsluiting 

16.15 uur Netwerkborrel  



 

Voor wie? 

Het symposium is bedoeld voor beleidsmedewerkers van maatschappelijke organisaties en bedrijven, 

bestuurders en hun adviseurs, politici, communicatieprofessionals, milieumedewerkers en 

vrijwilligers bij natuur- en milieuorganisaties. 

De kosten zijn 25 euro. Deelname is gratis voor leden van de bij het HMC aangesloten organisaties.  

Aanmelden 

Meld u nu aan via info@haagsmilieucentrum.nl   

Adres Het Magazijn, Esperantoplein 19, 2518 LE Den Haag, Tel: 070 302 99 52 

Dit symposium is een van de bijeenkomsten die het Haags Milieucentrum (HMC) organiseert in het 

kader van zijn 20-jarig bestaan. Op dinsdag 27 september volgt de conferentie ‘De Duurzame Stad; 

leren van elkaar ’. Met o.a. Jan Rotmans (Hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus 

Universiteit), Hans Opschoor (Hoogleraar Milieueconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en  

Maurits Groen (milieucommunicatieadviseur). Zie meer voor meer informatie en aanmelding: 

www.haagsmilieucentrum.nl 

 


