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Zet in op 
verbindend 

verhaal 
De milieuproblemen zijn omvangrijk. Bij het oplossen daarvan ziet 

prof.dr. Patrick Huntjens een blinde vlek van formaat. “We investeren 
te weinig in het verbeteren van de relatie tussen de mens en zijn 

sociale en natuurlijke leefomgeving.” De hoogleraar en lector, recent 
verkozen tot ‘Duurzame Lector van het Jaar 2021’, pleit voor een 

Natuurlijk Sociaal Contract als verbindend verhaal voor de 21ste eeuw.

JAN DE GRAAF

moeten de maatschappelijke uitdagingen 
synchroniseren, zodat ze elkaar op een con-
structieve wijze gaan versterken en versnel-
len.”

 Zijn ideeën hierover heeft Huntjens in 
twee boeken uiteengezet. Zijn jongste pen-
nenvrucht, zie kader, is afgelopen voorjaar 
verschenen. “We leven nu in een marktsa-
menleving gericht op individualisme en 
eigen belang, op materialisme en korteter-
mijndenken, op privatisering en een blind 
geloof in marktwerking. Dit heeft geleid tot 
een tunnelvisie gericht op financiële winst 
en economische groei, met nauwelijks aan-
dacht voor sociale en ecologische waarden.” 

Nederland gaat gebukt onder 
een klimaat-, stikstof- en 
biodidiversiteitscrisis. Deze 
complexe uitdagingen verei-

sen een transitie in de richting van een 
nieuw sociaal contract, stelt Patrick Hunt-
jens. “We moeten toe naar een samenleving 
die humaner en eerlijker is. Een samenle-
ving die regeneratief in plaats van destruc-
tief is voor mens en natuur. Een eerlijker en 
meer sociale samenleving, met zinvol werk, 
een meeregerend parlement en een overheid 
die burgers - letterlijk - hoort en met hen 
rekening houdt.” 

Tunnelvisie
Huntjens is ervan overtuigd dat herstel van 
de relatie tussen de mens en zijn sociale en 
natuurlijke leefomgeving de sleutel is om 
duurzaamheidstransities te doen slagen. 
“Dit betekent dat we toe moeten naar een 
ander verbond tussen burger, samenleving, 
economie en overheid. Dit is bovendien 
nodig voor het herstellen van het vertrou-
wen van burgers in politiek, overheid en 
elkaar. Daarom pleit ik voor het vormgeven 
van een Natuurlijk Sociaal Contract voor de 
21ste eeuw. Want met enkel een sociaal óf 
duurzaam contract komen we er niet. We 

Veelzijdig persoon
Prof. Dr. Patrick Huntjens (1974) is auteur van de academische bestseller ‘Towards 
a Natural Social Contract’ (2021), inmiddels genomineerd voor een aantal inter-
nationale literatuurprijzen. Hij werkt als Hoogleraar Governance van Duurzaam-
heidstransities bij Maastricht Sustainability Institute (MSI), en als Lector Sociale 
Innovatie in het Groene Domein bij Hogeschool Inholland. Samen met zijn studen-
ten is Huntjens de winnaar van de Nationale Hackathon Circulaire Economie 2021. 
Hij is de initiatiefnemer van het ZeeBURGERvoedselbos in Amsterdam (‘de meest 
sociale vorm van kringlooplandbouw’) en Voorzitter van de Participatietafel Voed-
seltransitie bij DuurzaamDoor, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
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‘Neem verborgen kosten mee in prijs 
van producten en diensten’

Een doodlopend spoor volgens hem. “In 
mijn wereldbeeld zijn mens en samenleving 
onderdeel van een groter ecosysteem, dat 
van de planeet aarde.” Daarbij hoort een 
veranderend mensbeeld, namelijk van de 
‘homo economicus’ naar ‘homo ecologicus’. 
“Mensen zijn namelijk verweven in een web 
van afhankelijkheden, net zoals alles in de 
natuur. De mens is een groepsdier en voor 
zijn overleving afhankelijk van kwaliteiten 
als solidariteit, wederkerigheid, co-creatie 
en samenwerking.”

Rentmeesterschap
Sociaal en ecologisch rentmeesterschap 
(niet bedoeld als eigenaarschap, maar als 
zorgplicht) spelen een centrale rol in het 
Natuurlijk Sociaal Contract dat hij bepleit. 
“Een mooi voorbeeld hiervan zijn initiatie-
ven waarbij burgers zelf mede-eigenaar 
worden van hun eigen lokale voedselsys-
teem, in samenwerking met boer en natuur. 
Ook mensenrechten en rechten voor de 
natuur spelen een belangrijke rol in de tran-
sitie naar een duurzame, gezonde en eer-
lijke samenleving.” Om hiernaartoe te wer-
ken, zijn burgers en kennisinstellingen 
essentiële spelers. “Zo ontstaat dan een 
‘hybride sfeer’ voor zeer uiteenlopende vor-

men van samenwerking en organiseren. 
Dus niet enkel ‘business’ óf ‘overheidsorga-
nisaties’. In mijn ogen is er een alternatief 
voor de neoliberale economie. Deze bestaat 
deels zelfs al in de vorm van coöperatieven, 
Teal-organisaties op basis van zelf-organi-
satie, waardengedreven leiderschap, 
burger initiatieven en een grotere oriëntatie 
van investeerders op maatschappelijke 
waardecreatie.”

Praktijkrelevante innovaties 
De duurzaamheidstransitie die de hoog-
leraar bepleit is, anders dan je wellicht 
zou denken, niet tegen een spilfunctie 
voor bedrijven. “Integendeel”, benadrukt 
Huntjens. “ Ik zie enorm veel kansen om te 
innoveren, op zowel sociaal, institutioneel, 
organisatorisch als technologisch vlak, 
samen met het creëren van nieuwe banen 
bij zowel het MKB als grotere bedrijven en 

multinationals. Tegelijkertijd worden 
bedrijven geconfronteerd met allerlei opga-
ven, maatschappelijke druk, nieuw beleid, 
en veranderende wet- en regelgeving. Zij 
kunnen dit meestal niet in hun eentje oplos-
sen, vooral niet bij de omschakeling van 
lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen. 
Vanuit het hoger onderwijs en de kennisin-
stellingen werken wij dan ook dagelijks aan 
praktijkrelevante innovaties op het vlak van 
de energie, voedsel en circulaire economie. 
Dit doen we dan wel met oog voor de sociale 
aspecten die hieraan verbonden zijn. We 
moeten toe naar een economie gericht op 
brede welvaart en welzijn van mens en pla-
neet. Dat is in de eerste plaats een kwestie 
van ethiek. Daaronder versta ik het vermij-
den van negatieve kosten voor de natuur en 
volgende generaties. Daaraan gekoppeld 
moeten we toewerken naar True Cost Pri-
cing. Dit houdt in  dat verborgen sociale en 

Prof.dr. Patrick Huntjens:
“Ik zie enorm veel kansen om 
te innoveren, om nieuwe banen 
te creëren”

»

Zijn nieuwe boek is gratis 
te downloaden via:
tinyurl.com/55mesffc
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ecologische kosten worden meegenomen in 
de prijs van producten en diensten. Wel-
licht is de grootste winst te behalen bij een 
drastische hervorming van ons belasting-
stelsel. Dan denk ik met name aan het aan-
pakken van ongelijkheid door te belasten op 
kapitaal in plaats van op arbeid, en daar-
naast meer bewustwording, transparantie, 
beloning en waardering voor duurzame, 
gezonde en eerlijke producten en diensten, 
met extra belasting op het tegenoverge-
stelde. Deze belastinginkomsten kunnen 
door de overheid ingezet worden om een 
duurzame en gezonde leefstijl een eerlijke 
kans van slagen te geven, ook om deze 
betaalbaar te maken voor lagere inkomens-
groepen.”

Vertrouwen in toekomst
Het ingewikkelde is dat het vooralsnog ont-
breekt aan een ‘synchroniserende’ visie, 
missie, strategie en beleid. Ook dreigen 
diverse deeltransities elkaar in de wielen te 
rijden, vooral als gevolg van het ontbreken 
van voldoende samenhang. “Wat Nederland 
nodig heeft - en lijkt te missen - is vertrou-
wen in de toekomst. Een toekomst waar je 
zin in hebt, naar verlangt en waaraan je een 
actieve bijdrage wilt leveren. Een Natuurlijk 
Sociaal Contract biedt hiervoor weliswaar 
een verbindend verhaal, maar kan botsen 
met de behoefte in de politiek om verschil-
len te benadrukken omwille van identiteit 
en macht. Je hebt dus partijen nodig, zowel 
in politiek als samenleving, die boven de 
verschillen uit kunnen stijgen. Dit kan door 
meer nadruk te leggen op de overeenkom-
sten, bijvoorbeeld door met elkaar in 
gesprek gaan over gemeenschappelijke 

waarden, en op zoek te gaan naar mogelijk-
heden voor maatschappelijke waardecrea-
tie. De nadruk komt dan te liggen op meer 
aandacht voor onderlinge relaties, vertrou-
wen en gedeelde verantwoordelijkheden. 
Hierdoor komen partijen makkelijker tot 
een verbindend verhaal. Deze gemeen-
schappelijke waardenbasis wordt vervol-
gens gebruikt om op zoek te gaan naar aan-
grijpingspunten om het systeem in de 
gewenste richting te sturen.”

Mooie voorbeelden van zo’n waarden-
gedreven sturingsmodel zijn volgens de 
hoogleraar het ZeeBURGERvoedselbos in 
Amsterdam of het Markemodel in de Ach-
terhoek (zie kaders). In zijn optiek vormt 
het gesprek over deze waardenbasis in alle 
lagen van de samenleving bovendien een 
antigif tegen polarisatie. “Om die reden sti-
muleer ik mijn studenten in het HBO en 
WO om uit hun groene bubbel te stappen en 
in dialoog te gaan met andersdenkenden 
om op zoek te gaan naar deze gemeenschap-
pelijke waarden. Het gesprek hierover legt 
daarmee een belangrijke basis voor prak-
tijkrelevante innovaties en, op termijn, de 
gewenste systeeminnovaties. Centraal hier-
bij staan kernwaarden zoals waardigheid, 
natuur, verbinding, rechtvaardigheid en 
participatie.” 

Ontwerpprincipes
In zijn jongste boek laat Huntjens zien dat 
vrijwel steeds dezelfde maatschappelijk 
kernwaarden naar voren komen wanneer 
mensen wereldwijd gevraagd wordt wat zij 
belangrijk vinden. “Ze noemen dan zaken 
als frisse lucht, schone rivieren, natuurbe-
scherming, inkomenszekerheid en sterke 
relaties. In mijn boek heb ik dit verder uit-
gewerkt en vertaald naar ontwerpprincipes 

voor een Natuurlijk Sociaal Contract. Daar-
bij is het van belang om eerst duiding te 
geven aan gemeenschappelijke waarden, 
om deze vervolgens om te zetten in hande-
lingsperspectief. Hiervoor gebruiken we 
concepten en tools gericht op collectieve 
actie om een duurzame, gezonde en recht-
vaardige samenleving stapje voor stapje 
dichterbij te brengen. Een samenleving die 
alles op alles zet om deze planeet leefbaar en 
gezond te houden voor mens, dier en 
natuur. Een Natuurlijk Sociaal Contract 
biedt hiervoor een wenkend perspectief en 
een verbindend verhaal.”   lll

Markemodel 
Het Markemodel is een aanpak waar-
bij boeren en sturende partijen de 
handen ineen slaan voor een toe-
komstbestendige landbouw. Anders 
gezegd: geen top-down benadering 
waarin een veelheid aan partijen via 
diverse regels en voorschriften stuurt 
hoe de boer moet boeren. In het mo-
del bepalen de sturende partijen met 
de boeren op regionale schaal geza-
menlijk wat haalbare kwaliteitsdoelen 
zijn op het gebied van waterkwaliteit, 
biodiversiteit, ammoniak- en nitraat-
uitstoot en agrarisch natuurbeheer én 
wat de beloning is voor de individuele 
boer bij het behalen van de kwaliteits-
doelen. Het Markemodel in de Achter-
hoek is een pilot van de Vereniging 
Agrarisch Landschap Achterhoek en 
Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Dit 
gebeurt in opdracht van het Ministe-
rie van LNV. Begin 2021 is het ont-
werp gepresenteerd. Doel van de pi-
lot is het Markemodel gereed maken 
voor toepassing in de praktijk. Niet 
alleen in de Achterhoek, maar in 
meerdere regio’s zodat het daarna 
landelijk toegepast kan worden.

ZeeBURGERvoedselbos
Een burgervoedselbos is de meest sociale vorm van kringlooplandbouw, met als 
doel de relatie tussen de mens en zijn sociale natuurlijke leefomgeving te herstel-
len. Dit gebeurt op basis van sociaal en ecologisch rentmeesterschap en soli-
dariteit. Het stadsbos herstelt de natuurlijke verbinding tussen burger, natuur en 
voedsel, heeft veel potentie en kan in korte tijd uitgroeien tot een biodivers initiatief 
met rijke oogsten. Voor én door bewoners. Bij het vormgeven van dit initiatief is een 
onderzoeksteam van InHolland aangesloten onder leiding van Patrick Huntjens. 
De Amsterdamse gemeenteraad heeft recent groen licht gegeven, dankzij een 
initiatiefvoorstel van GL-raadslid Jenneke van Pijpen, en het plan wordt nu meege-
nomen in de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan voor de Oostpunt.  

‘Stap uit je bubbel en ga in dialoog 
met andersdenkenden’
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