
BlauwZaam is Het Regionaal Platform voor ondernemers, onderwijsinstellingen, 
overheden en maatschappelijke organisaties en staat voor verduurzaming 
van de regio “Alblasserwaard en Vijfheerenlanden”. BlauwZaam werkt 
vanuit 4 centrale Thema’s, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:  
Circulaire Economie, Het Nieuwe Bouwen, MensEnWerk en BlauwGroen.

STICHTING BLAUWZAAM

Hoge Giessen 18 • 4223 MC Hoornaar • info@blauwzaam.nl • www.blauwzaam.nl  

Samen leren, samen innoveren, samen verduurzamen



Stichting BlauwZaam streeft er naar dat het voor iedereen goed werken, wonen 
en recreëren is. Dit initieert BlauwZaam onder meer door het organiseren van 
evenementen, netwerkbijeenkomsten, kennissessies en initiëren en uitvoeren van 
projecten. 

Netwerken is een belangrijk instrument voor BlauwZaam en haar partners.  Zo 
worden “Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten” (BBB) georganiseerd bij BlauwZame 
Partners, waarvan de oktober-editie een groots opgezet Symposium is.

De naam BlauwZaam is een samenvoeging van Blauw (de Blauwe Economie is een 
andere manier van economisch denken, waarin de basisbehoeften wordt voorzien 
met wat lokaal voor handen is) en Zaam (van Duurzaam). BlauwZaam heeft “sociaal 
ondernemerschap” in zijn DNA. Sociaal ondernemerschap gaat over individuen die 
kansen voor sociale vernieuwing zien en dat realiseren met een filosofie die recht 
doet aan alle betrokkenen.

VERDIENMODELLEN
BlauwZaam werkt interessante initiatieven uit die van waarde zijn voor de regio, kansen 
creëren voor ondernemers, studenten, beleidsmakers en burgers. De uitwerking 
moet leiden tot de ontwikkeling naar een duurzamere leef- en woonomgeving.

Die initiatieven worden gefinancierd door het verkrijgen van onder meer subsidies en 
bijdragen van particulieren, ondernemers en organisaties.

PARTNERS
Om alle activiteiten te structureren, te professionaliseren en haar doelen te realiseren 
kan BlauwZaam niet zonder haar partners. Een partner (organisatie) onderschrijft 
het BlauwZame gedachtegoed en steunt met een jaarlijkse financiële bijdrage van 
(minimaal) 250 euro. Als Partner van BlauwZaam heb je toegang tot het groeiende 
netwerk van bedrijven en organisaties met duurzaamheidsambities en kun je bedrijf 
of organisatie presenteren binnen het netwerk van BlauwZaam.

Gezamenlijk willen we Stichting BlauwZaam laten uitgroeien tot een brede regionale 
“duurzaamheidsbeweging”,  die concrete resultaten boekt.
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