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IMPACT

Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

Met zijn smaaktheorie wil Peter Hutten mensen helpen bij het maken van 
keuzes in het voedingspatroon. Met name bij verandering van smaak, bijvoor-
beeld door ziekte, kan deze smaaktheorie mensen helpen om eten weer lekker 
te vinden. “Want lekker”, zo zegt Peter, “zorgt ervoor dat mensen blijven eten en 
niet ondervoed raken. Als u weet wat u lekker vindt, kunt u bewuste keuzes 
maken rondom voeding”. 

Doel ?

De smaakcheck is een web applicatie die er visueel aantrekkelijk uitziet en gemakkelijk is in gebruik. Het 
invullen van de scan levert goed inzicht in je smaakprofiel en wordt op een aantrekkelijke manier gepresen-

teerd. Door keuzes te maken tussen foto’s van voedingsmiddelen ontstaat jou smaakprofiel.

Doordat mensen bewust met voeding omgaan draagt 
dit bij aan een gezonder lichaam, geest en maatschappij.

www.foodsquad.nl/smaakcheck
www.smaakcheck.nl
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Weten hoe uw mobiliteitsbeleid 
presteert op duurzaamheid?

Mobiliteitsbeleid & Voorzieningen Wagenparkbeleid 

IMPACT

Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

De economie is weer flink aan het aantrekken. Dit heeft meteen weerslag op het 
woon-werk verkeer. Het wordt dus steeds drukker op de weg met lange files tot 
gevolg. Dit heeft veel nadelige gevolgen voor het milieu. Voor het bedrijf is het 
een stijgende kostenpost, voor de werknemers een grote ergernis. 

De oplossing moet komen van het slimmer omgaan met woon-werk. Door op 
een laagdrempelige manier een bedrijf inzicht te geven in de mobiliteit worden 
werkgevers gesensibiliseerd. Hierdoor kan er gekozen worden voor slimme  
oplossingen om kosten te verlagen, mobiliteit te verhogen en toch milieu 
bewust te zijn. 

Met dit gegeven zijn Stichting Natuur&Milieu en onderzoeksbureau CE Delft aan de slag gegaan. Om inzicht 
te krijgen in de mobiliteit van een bedrijf is een scan ontwikkeld. De scan stelt het bedrijf een aantal vragen en 

geeft bedrijf de gelegenheid data aan te leveren. Wanneer de scan is gedaan worden de resultaten van de 
benchmark naar het geïnteresseerde bedrijf, en in een vast format naar CE Delft doorgestuurd. 

CE Delft leest de gegevens in en verwerkt ze tot een toegankelijk rapport. In de meeste gevallen zal dit 
rapport inzicht geven in hoe je op eenvoudige wijze verbeteringen kunt doorvoeren 

m.b.t. mobiliteit. Zo bespaart het bedrijf kosten, en laat zien 
milieuvriendelijk en innovatief bezig te zijn.

Doordat bedrijven in staat worden gesteld hun 
wagenpark te vergelijken met andere corporate 
organisaties kan dit een extra stimulans zijn om hun 
wagenpark nog meer te verduurzamen.

www.natuurenmilieu.nl/nationale-benchmark-mobiliteit
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IMPACT

Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

De doelgroep van dit spel heeft een leeftijd van 9-14 jaar. De game is gebaseerd 
op natuuronderwijs en is uitgebracht in het Nederlands en Engels.
Een uitdagende en grafisch aansprekende omgeving waarin kinderen veel 
raadsels moeten oplossen en met behulp van gewonnen punten hun eigen 
wereld kunnen bouwen.
Er moeten raadsels, puzzels en woordconstructies   worden opgelost voordat zij 
bouwstenen krijgen om hun eigen wereld te kunnen creëren. Verder is er een 
verhaallijn doorgevoerd met een uitdagend element dat ervoor zorgt dat eerst 
het werk wordt afgemaakt en dan de beloning volgt.

Bee-Ideas doet projecten in vele werkvelden. 
Zo ook projecten in het onderwijs. 

Hiervan is het dyslexie project een goed voorbeeld van. 
Dit is een creatief en speels project, waarbij er een interactief spel is ontwikkeld, 

ter bevordering van het woordenschat. 

Het resultaat is een visueel aantrekkelijk product die al 
veel kinderen heeft geholpen met het verbeteren van 
hun woordenschat. Ook draagt dit project de visie van 
duurzaamheid op speelse manier uit.

www.kinderboerderij.azurewebsites.net
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Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

Aanleiding voor het initiatief is de constatering van WeenerXL (het werk- en ontwikkelbedrijf van 
gemeente ’s-Hertogenbosch), dat veel kandidaten van Gemeente/UWV en zorginstellingen met een 
hoger werk- en denkniveau behoefte hebben aan een vorm van dienstverlening 
die intellectueel uitdagend is. GGZ-instellingen dragen zorg voor mensen met een arbeidsbeperking, 
zoals Asperger. Voor deze groep kan dienstverlening in de vorm van de Sociale Software Straat 
relevant zijn.  Tegelijkertijd is sprake van een krapte op de arbeidsmarkt in de ICT sector. 
Sociale software straten is een sociale innovatie waarbij er perspectief wordt gecreëerd voor mensen 
met een arbeidsbeperking zoals Asperger, door ze klantopdrachten aan te bieden onder intensieve 
begeleiding. 

Een sociale software straat is een co-creatie van Stichting Bee-Ideas en Gemeente/UWV en zorginstellingen, waarbij 
Stichting Bee-Ideas fungeert als aannemer voor de betreffende klantopdracht. In deze samenwerking maken 
meerdere partijen zich hard voor een maatschappelijk doel namelijk creëren van banen en perspectief van de 

deelnemers. Gemeente/UWV en zorginstellingen leveren kandidaten aan die in een klantcel van maximaal 6 seats 
een opleiding willen volgen en ervaring willen opdoen. BEE-Ideas levert de dagelijkse begeleiding 

en verzorgt de afstemming en rapportagevorming met de klant. Vaak kan de opdrachtgever 
de SROI verplichting invullen. (Sociale veplichting bij een aanbesteding)

Het project in Den Bosch is een samenwerkingsverband van software leverancier 
Prequest en drie maatschappelijke organisaties: Weener XL, 

GGZ-instelling Buro3o en Stichting Bee-Ideas.

In 2018 hebben 8 kandidaten binnen de doelgroep 
deelgenomen. Een aantal is uitgestroomd naar betaald 
werk. Tevens is er een baan gecreëerd voor de 
begeleider van de klantcel. Deelnemers hebben na een 
lange periode thuis weer perspectief gekregen en zijn 
doorgegroeid naar een nieuwe situatie.
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Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

Steeds meer organisaties in Nederland zijn zich bewust van het belang van 
duurzaamheid en willen graag laten zien dat ze duurzaam bezig zijn. De doelstelling 
van dit project is dat organisaties hun duurzame maatschappelijke initiatieven 
zichtbaar maken voor het publiek, en dat deze initiatieven overzichtelijk via de eigen 
website te benaderen zijn.

Het project heeft een mooie en overzichtelijke applicatie opgeleverd die gemakkelijk 
in gebruik is. De organisatie kan in een paar eenvoudige stappen een nieuw project 
of initiatief registreren. Na het registreren worden de gegevens gepubliceerd. 
Iedereen kan nu zien welke organisaties duurzame projecten hebben lopen. Je kunt 
de projecten vinden middels de kaart van Nederland. 

De “Project Duurzaam in Kaart” applicatie stelt organisaties in staat hun duurzame initiatieven op een 
overzichtelijke kaart te plaatsen, die op hun eigen website en via de telefoon gemakkelijk benaderbaar zijn, in 
de eigen huisstijl. Op landelijk niveau wordt een totaaloverzicht gecreëerd van alle duurzame initiatieven van 

het bedrijfsleven in relatie tot de SDG’s. (VN Millenium goals)

Doordat organisaties hun duurzame initiatieven 
zichtbaar maken wordt de duurzaamheid gediend. 
Ook stimuleert het de omgeving om hier een 
voorbeeld aan te nemen.

www.markup-mvc-test.azurewebsites.net
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Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

Rwanda is een  land in ontwikkeling. Er worden in rap tempo nieuwe infrastruc-
turen aangelegd. (water, elektriciteit, internet, wegen en huizenbouw) De 
meeste mensen in Rwanda zijn in bezit van een smartphone. Bee-Ideas is 
gevraagd een web applicatie te bouwen, die de burger informeert wat te doen 
wanneer ze te maken krijgen met een infrastructuur project dat van invloed is 
op hun huisvesting. De burger kan zo snel in contact komen met de overheid, 
maar ook feedback geven.

De oplossing is een webapp die ook zonder internet benaderbaar is. Meerdere services kunnen aangeboden 
worden. Doordat er video uitleg geïntegreerd is kan de applicatie laagdrempelig gebruikt worden door laag 

geletterden en gehandicapten.

Stichting Bee-Ideas wil met dit internationale project 
impact maken door informatievoorziening aan burgers 
te optimaliseren. Het Citizen platorm kan uitgebreid 
worden met meer services waardoor Rwanda zich kan 
ontwikkelen tot een burger gedreven samenleving.

In de periode 2019-2020 zal het project worden 
voortgezet.
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Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

De IT-arbeidsmarkt kent een groot tekort aan ontwikkelaars. Tegelijkertijd zitten 
uitkeringsgerechtigden met ervaring in softwarewikkeling of affiniteit met IT 
werkloos op de bank. Vaak zijn de technieken en werkervaring verouderd. Sticht-
ing BEE-ideas organiseert landelijk met Gemeentes en het UWV een ontwikkeltra-
ject dat de krapte op de arbeidsmarkt aanpakt, door werkzoekenden met poten-
tie als software developer opnieuw te laten instromen. 

In zes maanden tijd leren de kandidaten programmeren in de nieuwste technieken en op een Agile manier 
werken. Daarna zijn ze klaar om aan slag te gaan bij aansprekende corporate bedrijven of bij de grote software-

huizen. Door in de praktijk werkervaring op te bouwen in de nieuwste technieken en werkmethoden 
vergroten deelnemers hun marktwaarde, waardoor instroom in de ICT-sector gemakkelijker wordt. 

De meeste projecten van Bee-Ideas zijn Capacity 
Building projecten. De ervaring heeft geleerd dat deze  
projecten kwalitatief hoogwaardige producten 
opleveren. Na a�oop vinden de meeste mensen van 
het projectteam een baan binnen ICT. 
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Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

Bee-Ideas houdt zich bezig met sociale innovatie projecten in verschillende 
sectoren, zoals het dyslexie project in het onderwijs. Bee-Ideas creëert in dit 
project een nieuwe webapplicatie. Dit is een creatieve en speelse webapplicatie. 
Door actief woord en beeld te koppelen binnen een interactief spel wordt de 
ontwikkeling van de woordenschat van kinderen in een vroeg stadium bevorderd. 

Een uitdagende en grafisch aansprekende omgeving waarin kinderen spelenderwijs aan hun taalvaardigheid 
en woordenschat kunnen werken.

Er dienen raadsels, puzzels en woordconstructies te  worden opgelost, waarmee zij bouwstenen krijgen om 
hun eigen wereld te kunnen creëeren. Verder is er een verhaallijn doorgevoerd met een uitdagend element, 

doordat eerst het werk wordt afgemaakt en er dan een beloning volgt.

Door kinderen spelenderwijs te laten leren ontstaan er 
meer kansen op doorstroom naar vervolg onderwijs.

D Y S L E X I E
A P P L I C A T I E
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Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

Stichting Bee-Ideas heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. 
Hierdoor zijn nieuwe behoeftes ontstaan t.a.v. de website. Zo is het aantal 
uitgevoerde projecten flik toegenomen en zijn veel mensen vanuit de Capacity 
Building projecten aan werk geholpen. Ook is het aantal betrokken partners 
explosief toegenomen. De nieuwe website is zo opgezet dat de verhalen achter 
de projecten en de betrokken mensen meer naar voren komen. Ook is er 
aandacht besteed aan het doorvoeren van de nieuwe huisstijl.

Het resultaat is een mooie nieuwe corporate website die past bij het imago dat Bee-Ideas wil uitstralen. Een 
mobile first applicatie die door elke device benaderbaar is. Daarnaast is er een intelligente toepassing 

geïmplementeerd waardoor content dynamisch gepresenteerd wordt vanuit de database.

Het resultaat is een mooie nieuwe corporate website 
die past bij het imago dat Bee-Ideas wil uitstralen. 
Een mobile �rst applicatie die door elke device 
benaderbaar is. Daarnaast is er een intelligente 
toepassing geïmplementeerd waardoor content 
dynamisch gepresenteerd wordt vanuit de database.

www.bee-ideas.com
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Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

Bedrijven zijn zich niet bewust van de plasticvervuiling die het gevolg is van hun 
verpakkingen. Het huidige recyclingpercentage is extreem laag in Nederland en 
in de rest van de wereld is de situatie nog schrijnender. Momenteel verdwijnt 
een groot deel van het gebruikte plastic in het milieu.
De Plastic Scan is een tool om bedrijven bewust te maken van het potentieel aan 
verbeteringen op het gebied van plasticvervuiling, en bedoeld om verspilling 
van plastic materiaal tegen te gaan. 

De Plastic Scan bestaat uit 9 vragen. Aan de hand hiervan krijgt de gebruiker inzicht in het eigen plasticver-
bruik en waar de kansen voor het bedrijf liggen om dit te verminderen. De uitslag bestaat uit een ranking die 
de gebruiker via mail ontvangt. Bij de uitslag worden ook 5 tips gegeven om hoger in de ranking te komen. 

Met deze scan wordt voor bedrijven inzichtelijk gemaakt welke verbeteringen mogelijk zijn, waardoor er 
vervolgstappen gezet kunnen worden. De scan is ontwikkeld in meerdere talen zodat op internationaal 

niveau organisaties hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun plasticvervuiling.

Stichting Bee-Ideas wil met dit project bijdragen aan 
het activeren van ondernemers om hun 
verantwoordelijkheid te nemen. 

www.seariosbusiness.com
www.ocean-impact.nl


	00 Cover
	01 Smaakcheck
	02 Mobiliteits benchmark
	03 Water en Groen
	04 Start it Up
	05 Duurzaamheid in Kaart
	06 Digital Citizen Platform
	07 Capacity Building projecten
	08 Dyslexie applicatie
	09 Huisstijl project
	10 Searious business

