




De toekomst: sowieso nog jaren door
Zo’n 40% van de plannen voor het behalen
van de Eindhovense KPI’s is inmiddels
inhoudelijk concreet en helder. Aan 60% van
de beloften wordt gaandeweg invulling
gegeven. Huijsmans: “Neem CO2-reductie, daar
hoeven we het niet lang over te hebben. Dat is
bijvoorbeeld een kwestie van elektrificatie van
onze vloot. Maar een abstract thema als
biodiversiteit, moet gedurende onze reis samen
ingekleurd worden. Door plannen te
concretiseren en ze meetbaar te maken. Daar
zijn we nu mee bezig. En het blijft onze
aandacht houden totdat we de gestelde
doelstelling hebben behaald.”

Het afvinken van al die KPI’s? Daar heeft het
team nog wel even de tijd voor. Want waar ze
in principe voor 4 jaar samen in die
metaforische bus zitten, gaan ze uit van een
gezamenlijke reis van 8 jaar. Dat maakt
investeren aantrekkelijker. En geeft extra ruimte
om nóg meer resultaten te behalen en anderen
te inspireren hetzelfde te doen. “Bouwen is een
werkwoord. Daar moeten we dan ook de tijd
voor nemen. Want uiteindelijk is de mens
allesbepalend waar het om klimaatverandering
gaat”, aldus Huijsmans. De twee geloven heilig
in de maatregelen van hun team. “Een teamlid
gaat over 1,5 jaar met pensioen. Zelfs hij wist −
helemaal aan het einde van zijn carrière − nog
volledig te switchen van de traditionele aanpak
naar onze vooruitstrevende manier van werken.
Met zijn vermogen tot veranderen is hij een
inspiratiebron voor iedereen!”, stelt Sebregts tot
besluit. “Gemeenten: maak alsjeblieft gebruik
van ons pionierswerk. Bouw in welke vorm dan
ook aan een betere wereld. Want later is te
laat…”

Hard werken, maar met resultaat
De heren liegen er niet om: het pionieren en
deze unieke vorm van werken aan een groene
omgeving is niet altijd even makkelijk. De
grootte van gemeente Eindhoven maakt dat er
veel mensen en kennis in huis zijn. Maar de
complexiteit van zo’n grote organisatie zorgt
soms ook voor vertraging in de besluitvorming,
aldus de 2 bouwteam-leden. Ook zorgt de
aangepaste aanpak voor nieuwe
verandervraagstukken. Hoe nieuw
vakmanschap te bewerkstelligen bijvoorbeeld.
Want hoe vertaal je de maatregelen naar de
uitvoerende krachten in de wijk? De
ontwikkeling van toolboxen en masterclasses,
en de inzet van coaches bleken het antwoord
op die vraag. 

Maar ondanks die hobbels, bevelen ze het
iedere gemeente aan. “Als je bekijkt wat we nú
al hebben bereikt, dan kun je niet anders dan
enthousiast blijven”, aldus Huijsmans. “Zo
beheren we op dit punt in het proces al
150.000 m2 gazon als kruidenrijk gras, terwijl de
gemeentelijke ambitie Eindhoven-breed
afgelopen jaar ‘slechts’ 5.000 m2 was.” “De KPI’s
zijn al lang geleden bepaald, maar toch blijven
we de ambitielat steeds verleggen”, voegt zijn
collega toe. “We willen zo veel mogelijk meters
maken.” Intussen zijn er al een aantal
gemeenten in de Brabantse stad over de vloer
geweest. “Om te kijken hoe ons team het
aanpakt. En een aantal omliggende
gemeenten is op Missie Bladgoud overgegaan.
Ieder op een eigen manier. Dat is echt iets
waar we op hoopten; zo inspireren we elkaar.”
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