
CASE REGENERATIEVE REGIONALE 
DELTAONTWIKKELING – NEDERLAND 

In het gebied "Rivierenland" in het centrum van Nederland hebben we met deelname van 

alle penta helix partners (de vijfhoek uit ons manifest) een regio ontwikkeld die gezien kan 

worden als een praktisch voorbeeld van de aanpak van Stichting 0.0. In vernieuwende “cases 

for change” voor Energie, Mobiliteit en  Voedsel hebben we een nieuw besturings en 

ontwikkelingsmodel voor de  penta helix  en creëerde de voorwaarden voor matchmaking en 

dealmaking. De gecreëerde vertrouwde ruimte verlegde deze regio van een conflictgebied 

naar een participatie op meerdere niveaus. Het gebied wordt nu gezien als een van de 

voorbeeldige regeneratieve regio's in Nederland. De Regio Rivierenland heeft in de 

ontwikkeling  nauw met de Gebiedscoöperatie Rivierenland in de afgelopen 8 jaar 

samengewerkt aan de ontwikkeling van deze regio en het eco-systeem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://energiesamenrivierenland.nl/partners/
https://www.defruitmotor.nl/
https://www.resrivierenland.nl/
https://www.regiorivierenland.nl/
http://gcrivierenland.nl/


FINANCIERINGSINITIATIEVEN – NEDERLAND 

Als stichting zijn we in 2011 samen met Robeco, Rabobank, PGGM en PFZW plan B fondsen 

gestart voor Agro (totaal 1 miljard EURO). In 2013 hebben we samen met onder andere 

family offices APG/ABP, PGGM/PFZ en MN/PMT/PME de coalitie en vrienden voor de lange 

termijn en voor korte financiële supply chains geïnitieerd. In 2013 hebben we samen met 

belangrijke spelers in de pensioen- en verzekeringssector de bouwstenen voor een 

coöperatief investeringsplatform (NEBECO) verkend. Al het actieonderzoek resulteert nu in 

projecten en bouwstenen zoals fondsen en infrastructuur voor gemengde financiering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANCIERINGS- EN BESTURINGS INITIATIEVEN 
– NEDERLAND 

We ontwikkelen bouwstenen zoals fondsen en infrastructuur voor blended finance en 

duurzaam bestuur en besluitvorming. De concrete blended finance infrastructuur wordt 

samen met onze partners geprototyped in het food transitions lab Oogst van Morgen en in 

regio's in Nederland. Met het Nationale  programma aan de slag met de omgevingswet 

hebben we met kennisinstellingen en de concrete praktijk de tussenruimte onderzocht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oogstvanmorgen.net/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ervaringen/eerder/leesstof/


FINANCIERINGSINITIATIEVEN – NEDERLAND 

We ontwikkelen bouwstenen zoals fondsen en infrastructuur voor blended finance en 

duurzaam bestuur. We delen en verspreiden kennis en concrete ervaringen in masterclasses 

in Amsterdam The Learning Lab en nationale partners zoals  Regionale Energiestrategie,  

RVO en de provincie Noord-Holland in Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thelearninglab.nl/
https://www.duurzaamdoor.nl/
https://www.duurzaamdoor.nl/
https://www.noord-holland.nl/


CARNEGIE PEACEBUILDING GESPREKKEN – 
WERELDWIJD 

In september 2018 hebben we samengewerkt met de Grote Alliantie en een coalitie in de 

Carnegie Peacebuilding Conversations in het Vredespaleis in Den Haag. In de publicatie 

onderzochten we de diepere oorzaken van conflicten en creëerden we de eerste 

fundamentele bouwstenen voor de nieuwe agenda van vredesopbouw en -houden. 

YesAndMore en Stichting 0.0 maken deel uit van de coalitie voor SDG 16  en zullen zich 

richten op vertrouwde ruimte, financiering van vrede en conflictpreventie. Per 2021 zal onze 

voorzitter, Dennis Kerkhoven,  de Nationale Alliantie voor SDG 16 voorzitten in nauwe 

samenwerking met SDG NL en de nationale partners.  
 

 

 
 

 

 

 

 

https://issuu.com/nulpuntnul
http://www.sdgnederland.nl/
https://www.sdgnederland.nl/


ONTWIKKELING RICHTING EEN REGENERATIEVE EN 
CIRCULAIRE LANDBOUW – NEDERLAND 

In september 2019 hebben we een project vormgegeven met de provincie Noord-Holland 
rondom een verkenning van en naar de kansen voor regeneratieve landbouw middels Boer 
’n Buffel, een integrale buffelboerderij. Met specialisten en experts is de case for change 
onderzocht die geleid heeft tot verdere positieve ontwikkeling van Boer ’n Buffel. In 2021 
zijn de jonge boeren Emma en Olivier uitgebreid op de Nederlandse televisie geweest.  

Daarnaast heeft de stichting met een brede coalitie van kennispartijen praktijkonderzoek 
gedaan naar de sturing en besluitvorming binnen natuurgedreven landbouw dat heeft 
geresulteerd in een rapport.   

 

https://platform.groenkapitaal.nl/boer-n-buffel-buffelmozzarella-van-nederlandse-bodem/
https://www.boernbuffel.nl/
https://www.boernbuffel.nl/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig9NrU2uPxAhXGNuwKHVlRBdMQwqsBegQIFhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DupihykLWwGU&usg=AOvVaw3KlhIOg70sGlMnRGQCVDFK
https://kro-ncrv.nl/programmas/de-kleine-boerderij
https://www.natuurgedreven.nl/
http://www.natuurgedreven.nl/wp-content/uploads/2020/05/Eindrapport-WINK-LR.pdf


GOVERNANCE EN FINANCIERING EN FOCUS VANAF  
2021 – NEDERLAND  

Transities, tussenruimte, de ontwikkeling van de governance van de georganiseerde burgers 
samen met overheden en bedrijven, financiële infrastructuur en de concrete manifestatie in 
de vele projecten is niet onzichtbaar gebleven ondanks dat de stichting een bescheiden 
initiërende en faciliterende rol vervult. Onze voorzitter vertelt over het belang van 
vertrouwen op het platform overheid van nu na medewerking aan het rapport 
Interbestuurlijke en financiële verhoudingen. De focus van de stichting zal na de oprichting 
van de coöperatie Yes And More  nog meer gericht gaan worden op het thema vertrouwen 
en hoe we in de wijze van samenwerking, besluitvorming en besturing “soft space” 
neerzetten zodat conflict wordt getransformeerd en voorkomen en onze samenleving vredig 
en inclusief door de huidige transities beweegt. Hiertoe zal ze met name zich richten op SDG 
16 en SDG 17 en de financiering en governance van de grote maatschappelijke transities en 
transformatie naar een regeneratieve samenleving en economie. Dit doet ze o.a. door focus 
en toezicht op blended finance.       

 

 

 

https://www.overheidvannu.nl/actueel/artikelen/2020/07/29/nieuwe-vormen-nieuwe-gedachten-de-mix-van-regio-blended-finance-en-nieuw-vertrouwen
https://www.overheidvannu.nl/dossiers/studiegroep
https://yesandmore.co/
https://buyproxy.eu/projecten/blended-finance.html
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