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onderneem duurzaam!

Happy Energy = Happy Planet = Happy Future

Nieuwe beweging voor een duurzame cultuur
positieve denkwijze!

adviseert hij als duurzaam 
ondernemer (met zijn mer-
kadvies- en designbureau 
Miazo) en als auteur (Strate-
gisch merkenmanagement) 
organisaties hoe zij toe-
komstbestendiger en maat-
schappelijk meer betrokken 
kunnen werken vanuit duur-
zaam merkbeleid. Hij ont-
wikkelde hiervoor de Build-
Bridge-Bond®-methodiek 
voor duurzaam merkleider-
schap. Om kennis te delen 
en ook jongere generaties te 
inspireren, doceert hij mer-

Elk relevant tijdperk heeft zijn ei-
gen symbool. Denk aan het vrede-
steken, de smiley en het symbool 
voor recycling en hergebruik. nu is 
het tijd voor een nieuwe: het Hap-
py Energy-symbool, bedacht door 
Erik Schoppen. Samen met Wubbo 
Ockels en marleen Zoon richtte 
hij de Happy Energy-organisatie 
op. Het idee erachter is simpel 
en doeltreffend:  Happy Energy = 
Happy Planet = Happy Future.

pen. ‘Ons gedrag blijkt in de virtuele 
en reële wereld niet zoveel te ver-
schillen, want ze komen beide samen 
in ons brein. Dus als je zaken wilt 
veranderen, moet je daar beginnen. 
Wat motiveert mensen om te veran-
deren? Negatieve signalen werken 
niet of veel slechter. Positivisme en 
geloof in een mooiere en schonere 
wereld zijn een van de belangrijkste 
drijfveren om te veranderen. Ieder-
een wil een betere toekomst. Ziedaar 
de insteek van Happy Energy. Het 
gaat erom die dingen te doen die niet 
alleen jezelf vooruit helpen maar ook 
de mensen om je heen.’ Mede hierom 

Erik Schoppen is de be-
denker en co-founder van 
Happy Energy, een nieuw 
initiatief dat streeft naar 
een positieve en duurzame 
samenleving die zoveel mo-
gelijk gebruik maakt van 
herbruikbare producten en 
schone energie. Hij is tevens 
de ontwerper van het Happy 
Energy-logo, het nieuwe uni-
versele symbool voor duur-

met een

zame en positieve energie. Eigenlijk 
een logische samensmelting van in-
teresses die hem al sinds zijn jeugd 
bezighouden: onze aarde, de natuur, 
ons gedrag, design en techniek, en de 
communicatiekracht van merken. Hij 
behaalde na de kunstacademie zijn 
masters (MFA) in Advanced Studies 
in Computer Media en pionierde op 
internet door met het ‘online privacy 
awareness’ project GarbagePark in 
1996 al ver op de zaken vooruit te lo-
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op het gedachtegoed van 
Happy Energy en daarom 
als icoon-project de Hap-
py Energy-naam en - logo 
draagt. ’Het is ons streven 
dat je het symbool straks 
wereldwijd in groten getale 
gaat tegenkomen’, aldus Erik 

Schoppen. ‘En dat in de toe-
komst mensen aan het Hap-
py Energy-logo denken als 
gerefereerd wordt aan de 
tijd waarin we nu leven; een 
cultuuromslag aan het begin 
van de 21e eeuw. Net zoals 
de huidige generatie bij het 
zien van het vredesteken 
denkt aan de bevrijdende 
jaren zestig van de vorige 
eeuw.’

Actief
Happy Energy is actief met 
diverse projecten. Zo wil 
de organisatie luchtvaart-
maatschappijen inspireren 
om het beter, sneller, lichter 

nog het verschil maken, daarom er-
vaar je ‘happy energy’ zodra je kiest 
voor minder fossiel, meer duurzaam. 
We zijn als oprichters overtuigd van 
de noodzaak dat we nu echt moeten 
veranderen. De rek in de natuur is er 
uit. Echter weet ik ook uit ervaring 
dat verandering tijd kost en doem-
denken simpelweg niets oplost. 
Ideeën moeten eerst landen, mensen 
moeten de urgentie ervan inzien. En 
vervolgens oplossingen aangereikt 
krijgen. Daarom wil Happy Energy 
bijdragen aan een duurzamere we-
reld door te werken aan positieve en 
toekomstgerichte oplossingen. Uit-
eindelijk ontstaat er dan een bewust-
wording die effectief gedeeld kan 
worden middels onze Happy Energy-
boodschap. Want positieve energie 
vermenigvuldigt zich als je het deelt. 
Ik zie dat als bijvoorbeeld mijn kin-
deren stralend thuiskomen als ze in 
een project andere kinderen hebben 
kunnen helpen. Door samen te wer-
ken, ontstaat er een veel grotere be-
weging die een duurzamere wereld 
creëert.’
Zo is het Happy Energy Huis, een sa-
menwerkingsinitiatief van diverse 
partijen waarover je elders in dit 
blad kunt lezen, een goed voorbeeld 
van een project dat helemaal aansluit 

Happy Planet = Happy Future’ en ont-
wierp het Happy Energy-logo als uni-
verseel symbool voor duurzame en 
positieve energie. ‘Een symbool dat 
het blije gevoel uitstraalt dat bezit 
van je neemt als je bijdraagt aan een 
positieve duurzame wereld’, vertelt 
hij lachend. Het concept bleek zo 
goed aan te sluiten bij ieders ideeën 
en passies om de samenleving posi-
tief te inspireren tot een meer leef-
bare wereld dat in 2011 werd beslo-
ten de Happy Energy-organisatie op 
te richten. ‘In onze gezamenlijke mis-
sie vertellen we dat Happy Energy 
staat voor de menselijke energie die 
je krijgt als je kiest voor een duurza-
me cultuur met een positieve denk-
wijze. Een cultuur die gebruik maakt 
van herbruikbare producten, schone 
energie en die de natuurlijke diver-
siteit handhaaft. Kijk, we hebben de 
aarde in bruikleen van onze kinderen, 
en ik heb zelf twee kinderen. Stel dat 
mijn zoon of dochter mij later vraagt: 
‘Wat was jouw bijdrage aan het in 
stand houden van onze wereld?’

Minder fossiel
‘Volgens Wubbo Ockels is het een 
kwestie van overleven’, vervolgt hij. 
‘De natuur kan niet alles maar einde-
loos opvangen, alleen de mens kan nu 

kenmanagement en neuro-
science (perceptie, cognitie 
en gedrag) aan onder an-
dere de Hanzehogeschool 
Groningen.

Oorsprong
Het symbool voor duur-
zaamheid en positivisme 
vond zijn oorsprong in 2010 
toen Marleen Zoon, destijds 
voorzitter van de stichting 
NL2050, een petitie van 
Wubbo Ockels voor een 
honderd procent duurzaam 
Nederland in 2050, aan Erik 
Schoppen vroeg om na te 
denken over een nieuwe 
identiteit voor NL2050. Hij 
ontwikkelde daarop de nieu-
we visie: ‘Happy Energy = 

‘Positieve energie  
vermenigvuldigt zich 

als je het deelt’
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D
bliciteit wist te genereren 
is de honderd procent duur-
zame oversteek die Wubbo 
Ockels maakte samen met 
zijn vrouw en bemanning 
per eco-schip Ecolution naar 

energie af te nemen. Ook wordt er 
een Happy Energy-ideeënbus voor 
duurzame ideeën geplaatst in de 
school. Het is de bedoeling dat de 
schoolleiding regelmatig naar de 
ideeën kijkt en de beste probeert een 
kans te geven en met ons deelt zo-
dat wij ze op onze website kunnen 
plaatsen.’

Eco-schip
Een project van Happy 
Energy dat veel pu-

ik dat!’ Op dit moment werkt Happy 
Energy aan de ontwikkeling van een 
stabiele, duurzame en toekomstvas-
te energievoorziening in Nederland 
met Nederlands groenste energie-
leverancier Raedthuys. ‘Een van de 
eerste projecten die uit de samen-
werking voortvloeit, is de levering 
van volledige schone energie aan 
consumenten, lokaal en aantoonbaar 
opgewekt in Nederland, in combina-
tie met zonnepanelen op huur(koop)
basis. Daarnaast willen we voorlich-
tingsmateriaal ontwikkelen voor on-
derwijsdoeleinden. Verder wordt er 
dit jaar een online platform ontwik-
keld om mensen, momenten, ideeën 
en acties wereldwijd met elkaar te 
delen en te verbinden.’

Scholen
Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. Daarom kunnen scholen die 
een duurzame bijdrage leveren aan 
een gezonder leefmilieu een Happy 
Energy-school worden. Erik Schop-
pen: ‘We willen scholen stimuleren 
om duurzamer te worden. Meedoen 
kan als de school minder fossiele en 
meer groene energie gaat gebruiken 
en dit aan kan tonen. Bijvoorbeeld 
door zonnepanelen te plaatsen of 
dubbel glas, of door deels groene 

en duurzamer te doen. ‘We 
werken aan duurzamere 
producten en lichter ver-
voer’, vertelt Erik Schoppen. 
‘Een van onze samenwer-
kingspartners ontwikkelde 
werelds lichtste volledig 
recyclebaar airline catering-
trolley. De cart draagt daar-
om ons logo en gaat zo de 
hele wereld over. Maar het 
gaat om meer. Vliegen ver-
vuilt het milieu enorm. Je 

kunt mensen echter niet vra-
gen om niet te vliegen. We 
leveren op deze manier dus 
een bijdrage aan onze we-
reld door aanzienlijke brand-
stofbesparing, RFID logis-
tieke technologie, efficiënte 
koeling, minder onderhoud 
en betere beveiliging. Echt 
duurzaam ondernemer-
schap en een unieke innova-
tie uit Nederland, super vind 

WIL JE OOK 
HAPPy ENERGy UITSTRALEN?

Dat kan! Erik Schoppen: ‘Het logo kan 
gratis gedownload en gebruikt worden voor 
niet-commerciële doeleinden. Voor 70 euro 

word je fan en krijg je een Happy Energy-box met 
onder andere T-shirt, pins en (tijdelijke) 

tattoos. zo help je om de positieve 
boodschap van Happy Energy te 

verspreiden. Heb je een inspire-
rend project en/of product dat 

‘Happy Energy’ uitstraalt? 
Dan zijn we geïnteresseerd!

Kijk voor meer info op 
www.happyenergy.nl

‘Duurzaam zal  
binnen tien jaar de 
norm zijn voor alle 
consumentproducten’
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H‘Het gaat erom die 
dingen te doen die niet 

alleen jezelf vooruit 
helpen maar ook de 
mensen om je heen’

Aruba. Erik Schoppen: ‘Het eiland 
neemt in de wereld een leidende rol 
in op het gebied van duurzaamheid 
en heeft zich ten doel gesteld om in 
het jaar 2020 volledig klimaatneu-
traal te zijn. De regering van Aruba 
wil samen met Wubbo en de beman-
ning van de Ecolution de wereld op 
een symbolische wijze laten zien dat 
honderd procent duurzaam mogelijk 
is. Wubbo zet zich momenteel in op 
Aruba onder het motto van Happy 
Energy Island.’
Al met al wil Happy Energy vooral 
laten zien dat duurzaam leven veel 
leuker is. Erik Schoppen: ‘Duurzaam 
denken en leven bevordert simpel-
weg de levenstandaard en resulteert 
in een betere economie en een duur-
zamere industrie. In Nederland zou 
dat best wat meer tot de bestuurders 
door mogen dringen. Duurzaamheid 
is weliswaar in het regeerakkoord 
opgenomen, maar de ambities mo-
gen wel wat groter. Waarom niet wat 
meer kijken naar andere landen als 
Duitsland? Daar zijn ze veel verder. 
Ik denk verder dat veranderingen 
vooral van onderaf moeten komen. 
Als de consument het wil, gebeurt 
het ook. Je ziet dat grote partijen als 
Philips en Unilever inmiddels werken 
aan nieuwe businessmodellen. Niet 

voor niets, want duurzame 
ondernemingen zijn in het 
algemeen winstgevender, 
toekomstbestendiger en 
hebben meer tevreden af- 
en werknemers. Duurzaam 
zal daarom ook binnen tien 
jaar de norm zijn voor alle 
consumentproducten. De 

tijd en de markt is er klaar 
voor. Hier liggen echt kan-
sen voor ondernemers.’

WWW.HAPPYEnErGY.nL

Duurzaam
Ooms Civiel levert diensten, producten en concepten op het gebied van 
infrastructuur. Dat zet ons midden in de maatschappij; we gebruiken grond- 
en hulpstoffen, veroorzaken afval en emissies en vragen bij onze werkzaam-
heden veel van onze mensen.
Vanuit die rol zijn we dus ook verantwoordelijk voor mens en omgeving. 
Daarom werken we aan verbetering van de veiligheid, vermindering van 
de milieubelasting en inpassing in de omgeving. Telkens een stap verder.

Eén team, één doel
Ooms Civiel is een innovatieve infraprovider met circa 350 enthousiaste 
professionals. Het bedrijf bestaat uit een viertal werkmaatschappijen, 
elk met hun eigen disciplines:

•  Ooms Construction, Grond-, Weg- en Waterbouw, zowel bovengronds 
als ondergronds. 

•  Ooms Producten, met asfaltproductie in eigen beheer en speciale producten. 
•  Ooms PMB (Polymer Modifi ed Bitumen) met internationale handel in 

wegenbouwproducten. 
• Unihorn, ingenieursbureau voor infra en bouw. 

 Ooms Civiel bv
Postbus 1, 1633 ZG Avenhorn 
www.ooms.nl
Tel. 0229 - 547700
Onderdeel van Strukton Civiel

      Middenin 
                  de maatschappij


