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Inhoudelijk jaarverslag 2021 
 
Voor u ligt een zeer beknopt inhoudelijk jaarverslag van Stichting Triple I-S (met roepnaam 
COCRATOS) over 2021.  
 
Cocratos is sinds haar oprichting in 2006 als zelfstandig onderzoeks- en opleidingsinstituut steeds op 
zoek naar nieuwe wegen om de samenleving een beetje mooier te maken voor iedereen. Zo geven we 
al 15 jaar vorm aan 'duurzaam, rechtvaardig en inclusief'. Dit doen we door participatief onderzoekend 
te leren door zelf allerlei pilotprojecten te doen of pilots van andere organisaties te begeleiden, en 
daarnaast opleidings- en maatwerktrajecten aan te bieden. Kortom, bij COCRATOS draait het om 
permanent Leren EN Doen.  
 
In 2021 braken we door met een schitterend project “Gebiedsgericht SLIM!”, als waardige opvolger van 
“Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij” (2019-2020, door de gemeente Amsterdam 
gefinancierd), maar dan nu met veel meer Partners EN nog integraler (sociale, democratische en 
technische transities in 1). De voorbereidingen hiertoe hebben het grootste deel van 2020 genomen, 
maar nu in 2021 kwam het bovengronds. Gefinancierd door Kansen voor West, Europese REACT-EU-
subsidie. De eerste maanden van 2021 zijn intensief besteed aan het ombouwen van het eerdere 
MOOI-projectvoorstel naar het REACT-EU format. (Lees het jaarverslag van 2020 er op na waarom dat 
ombouwen helaas nodig was. https://www.cocratos.nl/wp-content/uploads/2016/02/Jaarverslag-
cocratos-2020.pdf.) Het REACT-EU voorstel werd gehonoreerd in mei 2021 en ging van start vanaf 1 
augustus 2021. Tevens werd een SIMI-aanvraag gedaan bij de gemeente (door de Groene Hub o.l.v. 
Cocratos) om aanvullende kosten (REACT-EU is alleen voor de personeelslasten) te kunnen 
financieren en omdat 30% cofinanciering nodig was voor het REACGT-EU project. Deze aanvraag werd 
ook gehonoreerd, zij het voor een lager bedrag (40.000 Euro) dan aangevraagd.  
 
In dit REACT-EU-project “Gebiedsgericht SLIM” staat Gebiedscooperatie de Groene Hub centraal. Daar 
moet het gebeuren; alle andere partners zijn daar dienend aan. Mede om die reden hebben we ervoor 
gekozen om dit project niet onder de hoede van de Stichting te houden, maar het project over te 
hevelen naar Energie Samen, de landelijke Cooperatie van Energiecooperaties, omdat het nu bovenal 
op goede uitvoering aankomt. Anne Stijkel heeft in Gerwin Verschuur (Gerwin heeft in 2004 de 
eenjarige postdoc cocreatie en cocreatiewetenschappen gevolgd) een waardig opvolger en projectleider 
gevonden. In dit project worden alle nieuwe concepten die we in het eerdere project hebben 
uitgevonden (zoals de ‘pizza van Anne’; dynamisch model voor sociale, democratische en technische 
energietransitie en de Donut Deals) geimplementeerd en waar mogelijk gedissemineerd. Gaasperdam 
dient dus ‘slechts’ als voorbeeld, en is bovenal bedoeld om het intregrale gebiedsgerichte breder 
toepasbaar te maken elders. Op de site van de Groene Hub is te zien hoe ver het project inmiddels 
gekomen is. Zie www.groenehub.org. 
 
Door de overheveling naar Energie Samen creeerde Cocratos ook weer de ruimte om zelf – wanneer 
de tijd daar is - weer nieuwe wegen te verkennen en kon Anne Stijkel een stap terug doen. Zij heeft een 
welverdiende sabbatical genomen (van 1 mei-1 oktober 2021). Gerwin deed vervolgens echter bij haar 
terugkomst weer een beroep op haar om vanaf 1 oktober 2021 nog tenminste 1 jaar toch in dit project 
coachend mee te blijven werken, omdat haar meerlagige complexiteit die in het projectvoorstel 
beschreven wordt nog onvoldoende begrepen werd door de rest van het team. Zij heeft hier na enige 
aareling ‘ja’ op gezegd en heeft vervolgens een aanstelling bij Energie Samen aanvaard om ‘het team’ 
(zowel bij Energie Samen als bij de Groene Hub) hier meer klaar voor te stomen. 
 
Een ander project dat in 2021 is gehonoreerd is het filmproject om de ervaringen van het project 
“Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij” beeldend vast te leggen. Zie hier het resultaat: 
https://www.youtube.com/watch?v=sibg-B-AH5M. Omdat de Groene Hub nog meer cofinaciering nodig 
had, heeft Cocratos zorg gedragen voor de inhoud van het projectvoorstel en voor de uitvoering, maar 
liep de opdracht financieel via de Groene Hub.  
 



Ook in 2021 ging het project Leven Lang Leren - na aanvankelijke uitstel in verband met Corona - weer 
van start. Eerst met een lichting onder leiding van Penny Carter, vanaf april 2021. Dat verliep wat 
moeizaam, allereerst om deelnemers te krijgen (er was veel angst onder de bewoners om weer wat te 
ondernemen), vervolgens bleek met de groep die er wel was, dat ze nog niet bij andere organisaties 
terecht konden. Daardoor werd het bovenal een steungroep persoonlijke ontwikkeling: “hoe verder na 
corona”. Vervolgens kwam er een tweede lichting onder leiding van Rizairis Lacroes (vanaf oktober 
2021). Daarin kwam de focus weer -als vanouds - meer op maatschappelijk actief worden. Zie 
https://www.cocratos.nl/opleiding/ 
 
 
Doorkijkje naar 2022: 
 
Inbreng vanuit Cocratos in “Gebiedsgericht SLIM”:  
 

• Formulering en ondertekening 8 Donut Deals met Kate Raworth (26 april 2022)   
 

• “Het Spel anders spelen”; oefenen met 4.0 werken in een gelegenheidscooperatie (2-2-2022 resp. 29-9-
2022). Zie filmische impressie: https://www.youtube.com/watch?v=xNwh7-M47Os  

 
• Evaluatieverslag t.b.v. subsidie QuickFix Brigade (nog onder verantwoordelijkheid van Cocratos); tevens 

offerte uitgebracht op verzoek van de gemeente voor vervolgopdracht; door Groene Hub voor Groene 
Hub, met coaching van Cocratos (april 2022) 
 

• Franse delegatie van burgemeesters en hoge ambtenaren leert van onze Three-colour-Transition-Pizza- 
en onze Donut Deal-aanpak (13 mei 2022). 
 

• Leven Lang Leren: buurtbanerstraject (mei-juni 2022, voortijdig gestopt); derde ‘gewone’ lichting gaat 
door (vanaf oktober 2022-juni 2023). 
 

• Uitnodiging voor lezing geven over Donut Deals op int. Conferentie voor Well-Being in Grenoble (29 juni-
1 juli). Engelse folder uitgebracht hiervoor: https://www.cocratos.nl/wp-
content/uploads/2019/12/Doughnut-Deals-dougnut-festival.pdf 
 

• Inbreng in Amsterdam Donut Coalitie op 18 oktober 2022; Donut-Deal dag! Met “spelregels” (in kader 
van Creative Commons): wanneer noem je een Deal een Donut Deal? Zie 
https://www.doughnuteconomics.org/tools/195 

 
• Evaluatie VvEs Senso I & II -aanpak (verslag richting gemeente ivm verleende subsidie voor het 

aardgasvrij maken van bijna 1000 woningen, 29 augustus 2022): https://www.cocratos.nl/wp-
content/uploads/2022/12/Inhoudelijk-Eindverslag-traject-met-Senso-III.pdf 

 
• Ontwerp en ondertekening 1e Internationale Donut Deal met Alpes Metropole Grenoble ('Together 

towards Clever Circular Re-use of Organic Resources', 18 0ktober 2022): https://www.cocratos.nl/wp-
content/uploads/2016/02/International-Doughnut-Deal-Toward-together-CLever-Circular-NEWEST-18-
1018287.pdf 
 
 

 
 


