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Hoi Anders Utrecht, we hopen dat jullie een goede start van het nieuwe jaar hebben gehad! 
Met deze nieuwsbrief willen we het netwerk op de hoogte brengen van onze afgelopen 
activiteiten en jullie informeren over aankomende evenementen. 
 

 

Het Anders Utrecht podcastkanaal  
Ons podcastkanaal brengt lokale initiatieven in gesprek met elkaar en met wetenschappers 
van de universiteit. De podcasts vieren de diversiteit tussen initiatieven die elk op creatieve 
manieren omgaan met maatschappelijke uitdagingen. Verder bevordert het de dialoog 
tussen deze organisaties en academici om zo de coproductie van kennis te stimuleren.  
 
In deze podcastserie gaan vertegenwoordigers van Utrechtse initiatieven in gesprek met 
wetenschappers om te bespreken hoe zij uitdagingen rond duurzame transformaties 
aanpakken. De discussies die volgen verkennen gedeelde ideeën tussen academici en 
initiatieven die experimenteren met alternatieven voor het standaard kapitalistische model. 
De podcasts illustreren het brede scala aan organisaties die actief zijn in en rond Utrecht en 
onthullen raakvlakken voor transformatieve samenwerking. Het podcastkanaal is een 
belangrijke stap in het versterken van de dialoog tussen de universiteit van Utrecht en de 
initiatieven die leven in de regio. De samenwerking vestigt nieuwe aandacht op de diversiteit 
van acties en ideeën die circuleren onder de leden van Anders Utrecht. 
 
Elke aflevering is gericht op het stadsleven en informeert de luisteraar over de uitdagingen 
die worden ervaren door initiatieven, maar ook de kansen die zij teweegbrengen voor de 
Utrechtse maatschappij. Nieuwe afleveringen worden maandelijks uitgebracht en volgen de 
onderstaande volgorde. Beluister de podcasts hier.  
 
 

1. Wat is Anders Utrecht? 
2. Voedsel en duurzaamheid 
3. Kunst, cultuur en duurzaamheid 
4. Sociale inclusie en duurzaamheid 
5. Klimaatverandering en duurzaamheid (uitgebracht januari 2022) 
6. De natuurlijke omgeving en duurzaamheid (verschijnt in februari 2022) 
7. Sociale verandering en duurzaamheid (verschijnt in maart 2022)  

 

Afgelopen activiteiten 
 
 Masterscriptie verdediging van Winnie Ruizendaal 
Winnie Ruizendaal is een recent afgestudeerde masterstudente aan de Utrechtse school voor 
bestuurs en organisatiewetenschappen (USBO). Winnie schreef haar masterscriptie over de 
diversiteitspraktijken bij Anders Utrecht lid Dwarsverband. In juli 2021 verdedigde ze haar 
scriptie in het gezelschap van verschillende netwerkleden. Haar onderzoek heeft in grote mate 
bijgedragen aan de recente inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie bij 
Dwarsverband en is binnenkort vrij toegankelijk in databases.  
 

https://soundcloud.com/utrechtuniversity/sets/andersutrecht
https://soundcloud.com/utrechtuniversity/sets/andersutrecht
https://andersutrecht.nl/organisatie/vereniging-dwarsverband/
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Workshop over de toekomst van Anders Utrecht en afscheid van Belle 
Eind september 2021 kwamen de netwerkleden bij elkaar om hun visie over de toekomstige 
activiteiten van Anders Utrecht te bespreken. Aan het einde van de workshop namen we 
afscheid van Belle Tonk. Ze was een toegewijde project assistent en heeft enorm bijgedragen 
aan het opbouwen van het netwerk en het produceren van onze podcasts. 
 
 
 

Helping Hands: vind gemotiveerde studenten 
 
 

Bijdrage CITEUS workshop  
In November 2021 organiseerde Anders 
Utrecht een workshop samen met Open 
City Network en Citizen Engagement and 
Urban Sustainability (CITEUS) van de 
Transforming Cities Hub van Universiteit 
Utrecht. De workshop onderzocht hoe we 
langdurige samenwerking kunnen onder-
steunen tussen de maatschappij en de 
universiteit van Utrecht. De workshop vond 
plaats bij netwerklid CASCO en werd 
bijgewoond door academici en vertegen-
woordigers van verschillende initiatieven. 
Het was een mooie kans om kennis en 
ervaringen te delen door middel van 
presentaties en discussies. Lees hier het 
volledige workshopverslag voor de 
belangrijkste bevindingen en discussie-
punten. 
 

Samenwerking met onderwijs 
In december 2021 bezochten studenten 
netwerklid CASCO als onderdeel van de 
cursus ‘Organizing in a Changing World’. 
Hier leerden ze over de praktische aspecten 
van ‘commoning’ en het kader van ‘the 
commons.’ Producent Marianna Takou 
deelde haar inzichten over alternatieve 
praktijken in kunstinstellingen en legde uit 
welke technieken zij toepassen voor het 
opbouwen van ecosystemen en netwerken. 
Voor dezelfde cursus gaven Jody en Berend 
van ‘Taste Before You Waste' een 
gastcollege waarin ze hun praktische kennis 
deelden over hoe ‘TBYW’ voedselverspilling 
problematiseert, zich organiseert, taken 
uitvoert en bijdraagt aan het welzijn van de 
bredere gemeenschap.  
 

Juliette en Lis, twee studenten van de opleiding Global Sustainability Sciences aan de 
Universiteit Utrecht, ontwikkelden een website die groene actoren in de regio Utrecht 
verbindt met studenten die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Hun doel is om een directe 
link te creëren tussen studenten en de Utrechtse duurzaamheidswereld. 
 
Kan jij een helpende hand gebruiken in je project of organisatie? 
 
Of ben je benieuwd wie er beschikbaar is in jouw buurt en mogelijk meerwaarde kan bieden 
aan je organisatie, initiatief of project? Dan kan hun website je daarbij helpen! Scrol door de 
profielen van gemotiveerde studenten en vind je perfecte match. Op de website kan je ook 
een organisatie voorstellen of direct vacatures aanbieden voor stages, eenmalige projecten, 
vrijwilligerswerk of betaalde banen. Voor meer informatie kan je contact opnemen via de 
website of een e-mail te sturen naar helping.hands-utrecht@tutanota.com. 
 
 

https://www.uu.nl/en/research/transforming-cities
https://andersutrecht.nl/organisatie/casco-art-institute/
https://andersutrecht.nl/2021/11/11/workshop-verslag-citizens-and-university-how-to-sustain-long-term-collaboration-for-sustainable-cities/
https://andersutrecht.nl/organisatie/casco-art-institute/
https://andersutrecht.nl/organisatie/taste-before-you-waste-utrecht/
https://helpinghandsutrecht.wordpress.com/
mailto:helping.hands-utrecht@tutanota.com
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Nieuw teamlid 
Vorige maand verwelkomden we een nieuw teamlid, Marie. Ze is masterstudent duurzame 
ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht en zal het project de komende maanden 
ondersteunen als student-assistent. Ze verzorgt de communicatie en organisatie van het 
project en is jullie belangrijkste aanspreekpunt voor informatie en vragen.  
 
 

Anders Utrecht organiseert dit voorjaar een avondworkshop. We willen dit evenement graag 
gebruiken om organisaties samen te brengen en kennis en ervaringen te delen over een 
thema, vraagstuk of uitdaging van gemeenschappelijk belang. Om er zeker van te zijn dat 
deze workshop meerwaarde biedt voor alle deelnemers, willen we graag jullie inbreng 
vragen. Stem op, of stel een onderwerp voor via dit formulier. Meer informatie over het wat, 
waar en wanneer van de workshop volgt binnenkort.  
 

15 februari – Als onderdeel van de Studium Generale serie ‘tot op de bodem’ geeft prof. Dr. 
Maarten Hajer van Universiteit Utrecht een online lezing getiteld ‘een nieuwe blik op 
duurzaamheid’. In de lezing stelt hij dat het hedendaags denken over duurzaamheid ons 
tekort schiet en stelt hij de vraag: wat is nodig voor een echt groene toekomst?  
 
20 februari (terugkerend) – Elke derde zondag van de maand organiseert het Donut 
Economics Lab een online educatieve groepsbijeenkomst voor het ontdekken, begrijpen en 
verkennen van tools voor nieuwe economische en politieke systemen.  
 
26 & 27 februari – Het jaarlijkse ‘2.Dh5 Festival for world changers’ brengt groepen, 
campagnes en individuen samen die actief zijn in de strijd rond feminisme, queerstrijd, 
antiracisme, dekolonisatie, solidariteit, klimaat, en meer.  Het evenement vindt plaats in 
Amsterdam en biedt verschillende workshops, debatten en discussies rond deze thema’s. 
 
30 maart – Het ‘politieke verbeeldingslaboratorium’, dat jaarlijks wordt gehouden aan de 
universiteit van Perugia, onderzoekt de veranderende politieke verbeeldingskracht van 
hedendaagse sociale bewegingen en experimentele vormen van activisme. Dit jaar draait het 
lab rond het thema "utopieën van duurzaamheid - de duurzaamheid van utopieën".  
Wetenschappers, filmmakers en activisten worden uitgenodigd om papers en visuele 
projecten (documentaires) rond dit thema in te dienen. Deze zullen worden gepresenteerd 
tijdens het evenement dat plaatsvindt van 30/09/2022 tot 1/10/2022. 
 
 
 
 

Binnenkort: voorjaarsworkshop / we hebben jullie inbreng nodig! 
 
 

Agenda  
 
 

Heb jij – of je organisatie – nieuws, updates of evenementen die je wil delen in onze volgende nieuwsbrief? Laat het ons 
weten door een email te sturen naar andersutrecht@uu.nl 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oFgn10akD06gqkv5WkoQ51bqea1LdLZBmU3nOXgzN1lUN1BHN1g2WVpCSEZYNEJBQVRIME5YTVRNQS4u
https://www.sg.uu.nl/agenda/2022/een-nieuwe-blik-op-duurzaamheid
https://doughnuteconomics.org/events/164
https://www.2dh5.nl/
https://www.peasantproject.org/1277-2/
mailto:andersutrecht@uu.nl

