CALL#4
SNELHEID IN
DE ENERGIETRANSITIE

Circular Art Lab Limburg (CALL)
legt maatschappelijke opgaven
via open oproepen (‘calls’)
voor aan geëngageerde makers
en denkers. Zij worden
uitgenodigd kansen in beeld
te brengen, nieuwe verbindingen
te leggen en andere scenario’s
voorstelbaar te maken.
CALL#4 richt zich op het
versnellen van de enegietransitie.

ENERGIETRANSITIE
Om verdere opwarming van de aarde te beperken wil Nederland in
2050 klimaatneutraal zijn. We maken dan 100% gebruik van duurzame
energiebronnen waardoor het energiesysteem geen CO2 uitstoot meer
veroorzaakt. Ook Venlo heeft deze ambitie. De investeringen die dat
vraagt zijn nu nog betaalbaar. Hoe langer we wachten, hoe duurder het
wordt. De technische mogelijkheden zijn er. Dus, waar wachten we op?
Om klimaat- en energieneutraal te worden, zijn er kort gezegd
twee dingen nodig: we moeten ons energiegebruik terugdringen
en meer duurzame energie opwekken. Natuurlijk spelen het
bedrijfsleven en de overheid daarin een grote rol, maar de
consument heeft de sleutel in handen. Inwoners bepalen welke
producten en diensten ze afnemen en welke politieke keuzes er
gemaakt worden.

VRAAG
Hoe kunnen we een grotere groep burgers betrekken bij de
energietransitie? Wat kunnen we doen om na de early adapters de grote
middengroep te verleiden om actie te ondernemen? Hoe is het onderwerp
energie voor meer mensen aantrekkelijk, urgent of interessant te maken en
zo de energietransitie te versnellen?

CALL VOOR AANMELDINGEN!
Wil jij je als creatieve professional over dit vraagstuk buigen en een
bijdrage leveren? Meld je dan uiterlijk zondag 25 februari 2018 aan via
call@vanbommelvandam.nl. We verwachten geen kant-en-klare
voorstellen, wel een eerste idee of plan van aanpak met daarbij
- Een motivatie
-	Uitleg over je werkwijze en de manier waarop je benadering aansluit
bij je werkpraktijk
- Indien relevant voor de beoordeling een portfolio, of een kort CV.
Deelname is mogelijk voor creatieve professionals in de breedste zin van
het woord: kunstenaars (alle disciplines), ontwerpers, social designers,
architecten en multidisciplinaire teams.

KANSEN
Hieronder benoemen we een aantal kansen die door de samenwerkende
partijen worden waargenomen. Deelnemers kunnen hierop inspelen,
maar hoeven dat zeker niet. We laten ons graag verrassen door voorstellen
die via een heel andere weg antwoord geven op de gestelde vraag of andere
domeinen of werkgebieden verbinden met de opgave.
-	Inwoners kunnen snel resultaat boeken door het aanpassen van de
woning, te kiezen voor andere vervoersmiddelen of het zelf of in
kleine systemen energie opwekken.
-	Inwoners zijn de drijvende kracht van de samenleving en hebben het
vermogen anderen te betrekken en te overtuigen, of het nu buren,
bedrijven of instellingen zijn.
-	Van de grote middengroep zijn degenen die al wel
duurzaamheidsbewust zijn, maar nog geen of weinig stappen
hebben gezet, het gemakkelijkst mee te krijgen.
-	Als we niets doen, gaan kosten voor energie sterk stijgen, om
uiteindelijk op een en hetzelfde niveau te komen als hypotheek en
zorgkosten. Er is dus een financiële prikkel.
-	De energietransitie kan ons eigen welzijn direct vergroten door
bijvoorbeeld schonere lucht, meer groen en minder lawaai in onze
leefomgeving.
-	De energietransitie levert arbeidsplaatsen op, verlaagt de totale
kosten voor energie en vormt daarmee een impuls voor de economie.

INFORMATIE EN INSPIRATIE
Op 7 februari organiseren we om 10.30 uur een uitgebreide briefing
waarbij betrokken experts vertellen over de achtergrond van de
vraag en extra informatie aanreiken. Er is veel ruimte voor vragen
en discussie. Deelname is gratis, maar meld je wel even aan via
call@vanbommelvandam.nl. De briefing vindt plaats in Museum van
Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6 in Venlo.

BEOORDELING
De inzendingen worden beoordeeld door vertegenwoordigers van de in
deze call deelnemende samenwerkingspartners:
- Museum van Bommel van Dam
- Gemeente Venlo
- Enexis
- Energiecoaches Venlo
- Natuur en Milieufederatie Limburg
Beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:
-	Mate waarin het idee/plan van aanpak samenhangend is en tot de
verbeelding spreekt
-	Mate waarin het idee/plan van aanpak antwoord geeft op de
beschreven vraag
-	Mate waarin het idee/plan van aanpak mensen en organisaties betrekt

VERVOLG
Drie of vier inzenders worden na beoordeling uitgenodigd een voorstel
uit te werken. Hiervoor is per inzending een honorarium beschikbaar
van € 2.000 ex. BTW. De samenwerkende partijen zijn in deze fase bereid
hierbij hun expertise en netwerk te delen.
De in samenwerking met een partnerorganisatie uitgewerkte voorstellen
dienen gereed te zijn op 31 mei 2018 en bevatten schetsen, een beschrijving,
planning en begroting. De resulterende concepten worden met het aangeleverde beeldmateriaal gepubliceerd via de kanalen van de samenwerkende partijen.
Samen met jou onderzoeken we vervolgens mogelijkheden voor
uitvoering of opvolging. Minimaal één van de voorstellen voeren we
daadwerkelijk uit. Hiermee gaan we zo spoedig mogelijk na het opleveren
van de uitgewerkte voorstellen aan de slag. Hiervoor is een basisbudget
beschikbaar.

BEOOGD RESULTAAT
De uiteindelijke voorstellen kunnen gericht zijn op een fysiek
resultaat, maar ook een concept betreffen of als artistieke
interventie een proces van uitwisseling of inspiratie in gang
zetten. We zijn geïnteresseerd in voorstellen die niet alleen een
eindoplossing in beeld brengen, maar vooral ook het proces
daarnaartoe. Hoe zorg je ervoor dat een product of dienst
daadwerkelijk gebruikt gaat worden, mensen en partijen zich
betrokken voelen of geprikkeld worden hun gedrag te veranderen?

CIRCULAR ART LAB LIMBURG (CALL)
CALL richt zich op opgaven waarbij het cradle to cradle-gedachtegoed
het denken kan inspireren. Cradle to cradle (C2C) streeft ernaar de
technische en biologische kringloop te sluiten en zo een duurzaam
gezonde leefomgeving te creëren. Er is dan geen sprake meer van afval
of waardeverlies. Daarvoor zijn radicaal andere producten, processen en
samenwerkingsverbanden nodig.
CALL is een initiatief van Museum van Bommel van Dam en de
Gemeente Venlo. Voor CALL#4 werken we samen met Enexis,
Natuur en Milieufederatie Limburg en Energiecoaches Venlo. Kijk
voor meer informatie op www.vanbommelvandam.nl/projecten.
Met vragen kun je terecht bij Saskia van de Wiel, curator
kunst en samenleving Museum van Bommel van Dam,
s.vandewiel@vanbommelvandam.nl.
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Venlo

