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Wat verstaan we eigenlijk onder een huisstijl?

De huisstijl is de visuele identiteit van onze organisatie en vormt -samen met 
ons gedrag- de indruk die we achterlaten bij onze relaties. De kern van een 
huisstijl bestaat uit het logo. Het logo komt namelijk terug op alle communi-
catie-uitingen, zoals de website, visitekaartjes, folders, vlogs en games. 
Naast het logo zijn ook de kleuren, lettertypes, vormen en de beeldtaal van 
foto’s en illustraties onderdeel van de huisstijl.

Wat is het belang van een huisstijl?

We leven in een wereld vol visuele prikkels. Tussen al die prikkels willen we als 
Firm of the Future graag opvallen én een goede indruk achterlaten. Hierbij is 
de huisstijl van groot belang. Een goed doordachte huisstijl die consistent en 
consequent wordt toegepast, levert namelijk het volgende op:
• Herkenbaarheid
• Onderscheid ten opzichte van onze concurrenten
• Vertrouwen en positieve associaties
Deze aspecten vergroten de kans dat de markt Firm of the Future onthoudt, 
overtuigd raakt van onze meerwaarde én met ons in zee wil gaan. 

Wat vertellen we met onze huisstijl?

Een goed doordachte huisstijl sluit aan bij het doel, de kernwaarden en 
speerpunten van een organisatie. Voor Firm of the Future betekent dit dat  
de huisstijl moet aansluiten bij ons doel om organisaties en overheden te 
helpen transformeren naar duurzame en veerkrachtige organisaties die 
klaar zijn voor de toekomst.

De volgende kernwaarden staan bij ons hoog in het vaandel: we zijn gedre
ven en doelgerichte omdenkers en maken binnen al onze projecten gebruik 
van Biomimicry: de natuur als inspiratiebron.

Ons doel en onze kernwaarden komen terug in onze hele huisstijl. Zo zien  
we toekomstgerichtheid terug in foto’s van robots en zien we de natuur als 
inspiratiebron terug in achtergrondfoto’s van de natuur. 

De drie speerpunten waar Firm of the Future zich bij transformatietrajecten 
op richt zijn: people (veerkracht), planet (duurzaamheid) en profit (innova
tieve economische bedrijvigheid). Deze drie-eenheid komt terug in de 
kleuren en vormen van ons logo.

Wat vind je in deze huisstijlgids?

In deze huisstijlgids komen de volgende onderdelen aan bod:
• Logo
• Kleuren
• Lettertypen (typografie)
• Vormen & beeldtaal

Bij een aantal onderdelen staat een korte toelichting hoe het doel, de 
kernwaarden of speerpunten van Firm of the Future er in terug komen. 
Daarnaast is in een serie concrete voorbeelden te zien hoe onze huisstijl is 
toegepast op verschillende communicatiemiddelen. 

Mochten er technische vragen zijn over de huisstijl, of als er basisbestanden 
(zoals het logo) nodig zijn, neem dan contact op met onze huisstijl ontwerper 
Jeanne design via info@jeannedesign.nl.

Onze visuele identiteit onder de loep 



De drie banen rondom de kern vormen samen een zeshoek. De zeshoek is 
een ijzersterke structuur die veel voorkomt in de natuur. Het logo als totaal 
symboliseert zowel toekomstgerichtheid (galaxy, planeten, wetenschap, 
nano-technologie) als natuur/biologie (atomen en zeshoek).

De kleur paars

De bedrijfsnaam Firm of the Future heeft in het logo de kleur paars. Deze 
kleur staat voor exclusiviteit, onafhankelijkheid, creativiteit, verbeeldings-
kracht en eigenzinnigheid. Paars is een onderscheidende en eigenwijze  
kleur voor een organisatie in de consultancy wereld, die niet of nauwelijks 
door concurrenten wordt gebruikt.

Het lettertype van het logo

Het lettertype Museo is een stevig en duidelijk lettertype dat is ontworpen 
door de Arnhemse ontwerper en typograaf Jos Buivenga. Het lettertype zorgt 
zowel op digitale als gedrukte communicatie-uitingen voor goede leesbaar-
heid van de merknaam Firm of the Future.

Het logo is toepasbaar op alle uitingen: van website en social media tot 
drukwerk, rapporten en buitenreclame.

Het logo vormt de kern van onze visuele identiteit. Ons logo is voor 
potentiële opdrachtgevers vaak de eerste kennismaking met onze 
organisatie. Daarom moet het in één oog opslag duidelijk onze merk-
naam communiceren en iets vertellen over onze diensverlening.

Ons logo kent een versie waarin het beeldmerk is gecombineerd met 
de volledige bedrijfsnaam Firm of the Future. Daarnaast is er ook een 
versie van het logo waarin het beeldmerk is gecombineerd met twee 
hoofdletters F. Deze versie is speciaal ontwikkeld voor gebruik op 
(heel) klein formaat. 

Het beeldmerk

In het beeldmerk zien we drie deeltjes (elektronen of planeten) in een 
baan rondom een kern. De drie deeltjes en kleuren staan symbool 
voor de drie speerpunten van Firm of the Future: people (blauw), 
planet (groen) en profit (grijs). 

Logo
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Hoofdkleuren

C22 M16 Y11 K 33
#989AA0 
R152 G154 B160 

C98 M0 Y28 K4
#42A6B8 
R66 G166 B184 

C73 M0 Y18 K3 
#7CC0D1 
R124 G192 B209 

C60 M0 Y100 K14
#86B420 
R134 G180 B32 

C70 M85 Y20 K55 
#3D284E 
R61 G40 B78

C65 M80 Y15 K45 
#4A345E 
R74 G52 B94 

C11 M8 Y6 K17
#C9C9CD 
R201 G201 B205 

C50 M0 Y100 K5
#A9CA2A 
R169 G202 B42 

De hoofdkleuren zijn al even benoemd op de voorgaande pagina bij 
de toelichting van het logo. Hieronder vind je kort de associaties die  
de kleuren oproepen en waar ze bij Firm of the Future symbool voor 
staan. 
• Paars staat voor: exclusiviteit, onafhankelijkheid, creativiteit, verbeel-

dingskracht en eigenzinnigheid. Het is de hoofdkleur van de huisstijl 
van Firm of the Future.

•  Blauw: staat voor betrouwbaarheid, zakelijkheid en verantwoorde-
lijkheid. We gebruiken het in onze huisstijl voor het speerpunt people.

• Groen: staat voor natuur en duurzaamheid. We gebruiken het in 
onze huisstijl voor het speerpunt planet. 

• Grijs: staat voor stabiliteit. We gebruiken het in onze huisstijl voor het 
speerpunt profit.

Iedere hoofdkleur is er in een iets lichtere en iets donkerdere variant.  
De donkerdere kleuren blauw, groen en grijs gebruiken we op een witte  
of lichte achtergrond. De lichtere kleuren blauw, groen en grijs gebruiken  
we op een donkere achtergrond zoals bijvoorbeeld een volvlak paars.  
Zo is er altijd voldoende kleurcontrast zodat het logo of de gekleurde tekst 
goed zichtbaar en leesbaar zijn.

Voor toepassing binnen huisstijlillustraties, infographics, grafieken en model-
len is een uitgebreid kleurenpalet met gradaties samengesteld. 



Uitgebreid kleurenpalet met gradaties



Lettertypes drukwerk

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZUWV
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzuwv

Swiss (voor bodytekst)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZUWV
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzuwv

Museo (voor headings)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZUWV
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzuwv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZUWV
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzuwv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZUWV
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzuwv

Futura (voor bodytekst)



Ovaal

De ovale vorm, die in het logo de baan van de deeltjes weergeeft, fungeert 
in de huisstijl als basisvorm voor achtergrond vormen, afbeeldings kaders en 
lijnen spel. De ovele vorm mag daarbij flink worden uitvergroot en worden 
geroteerd. 
 
Ook de restvorm (de ‘buitenkant’ van de ovale vorm) mag als vorm worden 
gebruikt voor kleurvlakken in de huisstijl. Zo zijn bijvoorbeeld de grijze vlak-
ken op ons briefpapier en visitekaartje zo’n restvorm (deze zijn te zien op de 
volgende pagina). Maar ook de paarse vorm aan de bovankant van deze 
pagina is een restvorm.

Het puntje op de i

Het cirkelvormige deeltje uit het logo komt soms als detail terug, en is altijd 
verbonden met de ovale lijn. Het deeltje vormt het spreekwoordelijke ‘puntje 
op de i’ in de vormgeving.

Vormen & beeldtaal

Beeldmateriaal

• Natuurfoto’s als achtergrond
• Robots
• Illustraties, modellen & grafieken
• Pictogrammen & infographics

Uitstraling

• Groen & duurzaam
• Futuristisch
• Zakelijk 
• Kleurrijk & onderscheidend
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Voornaam Achternaam • Functie

+31 (0)6 12 345 678

v.achternaam@firmofthefuture.nl
www.firmofthefuture.nl

Future Proof 
Powered by Nature

FF

Briefpapier en visitekaartjes



Memory game over duurzaamheid
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Future Proof rapport

naam organisatie

CO
2
 prestatieladder

naam organisatie

LCA rapport

naam organisatie

Voorkanten rapporten



1 2 3

Inventarisatie

Ambitie

Inzicht Implementatie

Strategie

Scan

Routekaart

Plan

Sankey-diagram

Energiebalans

CO
2
-voetafdruk

Groene stad
dashboard

SDG-dashboard
klimaatmonitor

Creëren van 
beweging

Project-
ondersteuning

Voortgangs-
rapportages

Visie 
ontwikkeling:

Hoe? Met onze unieke toolkit: games, workshops, Xperiences... 

SDG's / Klimaat-
akkoord Parijs

Wet- & regelgeving

Stakeholders 
verwachtingen

Onze transitiemanagers 
& Experts verzorgen:

Certificeringen

Borging

IMPACT

Transitie: van visie naar impact

Circulaire
economie

Afval analyses

Energie

Product LCA’s

Grondstof-flows

MVI-beleid

Sankey-diagram

Verbruik analyses

Opwek analyses

Gas / warmte
strategieën

Optimalisatie
strategieën

Energiebalans

Beleef de toekoms
Xperiences

Urban ecosysteem
analyse

GRI / IR rapporten

CO
2

Ambitie / doelen
opstellen

Biodiversiteit &
klimaatadaptatie

DuboCalc calculaties

Activiteiten LCA's

Certificering 
CO

2
-prestatieladder

Scan biodiversiteit

Groene stad
routekaart

Duurzaam
gedrag

Klimaatplan

Verantwoording
duurzaamheid

Opleidingen &
masterclasses

Workshops &
games

Verander
management

Handboek
duurzaamheid

Natuurlijke
materialen scan

CO
2
-voetafdruk

Groene stad
dashboard

SDG-dashboard /
klimaatmonitor

Future Proof
Organisatie keurmerk

Concreet meetbare resultaten

CO
2
-prestatieladder
 rapporten

Onze producten

Is uw organisatie klaar voor de toekomst? 
In een samen leving die in een hoog tempo maatschap-
pelijke en economische veranderingen doormaakt, is de 
behoefte aan nieuwe business inzichten groot. Samen met 

uw organisatie gaan wij aan de slag op het gebied van duur-
zaamheid & innovatie. Wij begeleiden, trainen en brengen 
kennis en kunde in. Zo creëren we samen impact!

ofFirm Futurethe

Transformeren 
van Visie naar Impact

Firm of the Future 
Motion powered by Nature

Wij creëren Impact!

Firm of the Future BV 

Utrechtseweg 263
6862 AK Oosterbeek

Is uw organisatie Future Proof? Wij zijn transformatiemanagers die 
samen met uw organisatie aan de slag gaan om impact te creëren op 
het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Wij hanteren Biomimicry als methodiek. Biomimicry is de leer van de 
natuurwetenschappen. De natuur heeft 3.8 miljard ervaring, werkt ef-
fectief en voorkomt energieverspilling. Door natuurlijke principes toe 
te passen is een duurzame, innovatieve toekomst binnen handbereik. 

ofFirm Futurethe

www.fi rmofthefuture.nl
info@fi rmofthefuture.nl

+31 (0)26 213 65 50

Meer info?

Marketing folder



11

1 • De klimaatuitdaging
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De klimaatuitdaging
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2 • De klimaatrevolutie

hiervan is dat meer energieverbruik voor het nabootsen van zonlicht nodig is.  
Zolang deze energiebehoefte via duurzame energieoplossingen wordt opgewekt, 
betekent dit geen extra milieubelasting. Bijkomend voordeel van verticale landbouw 
is dat planten CO2 nodig hebben. Bij verticale landbouw zal dus meer CO2 per  
hectare nodig zijn dan in de lucht beschikbaar is. De afvang van CO2 door de  
industrie gaat dan lonen door de vraag ernaar van glas en tuinbouwers. Twee  
vliegen in één klap.

Agrobosbouw
Agrobosbouw is het gebruik van land voor zowel planten / bomen als voor land
bouw / veeteelt. Het meervoudige gebruik van gronden verlaagt de ecologische 
voetafdruk. De volledige definitie (ICRAF, 2008) luidt: “agrobosbouw is een dyna
misch en ecologisch verantwoord systeem van beheer van natuurlijke hulpbron
nen. Door de integratie van bomen in de bedrijfsvoering van boerenbedrijven en in 
landbouwgebieden draagt het bij aan de verbetering van economische, milieu en 
sociale baten door uitbreiding en verduurzaming van de productie.” Oftewel: een 
landbouwsysteem waarbij bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen)  
gecombineerd worden met akkerbouw, groenteteelt (een jarige gewassen) of vee
teelt, en alles dus op één perceel. Voordelen zijn de ver betering van de bodem
vruchtbaarheid en het bereiken van een duurzaam evenwicht tussen hogere  
productie en beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Nadelen zijn het verlies 
aan efficiency en effectiviteit voor de boer.

Agrobosbouw: bomen en 
struiken in combinatie met 
landbouw of veeteelt

Klimaathart • een visie op 2050
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Belangrijke nutriënten gaan bij overvloed verloren voor de landbouw. Een toe
nemende vraag naar kunstmest zorgt voor extra winning van fosfor en stikstof. 
Vooral Azië is op dit moment een grootgebruiker van kunstmest. Door de enorme 
bevolkingsdichtheid is voedsel produceren een topprioriteit waarbij snelle gewas
ontwikkeling cruciaal is. Veel monden moeten worden gevoed waardoor alle hulp
middelen bij het produceren van voedsel nodig zijn. In de volgende subparagrafen 
volgen meerdere toepassingen waarmee kan worden bespaard op de ecologische 
voetafdruk.

Precisielandbouw
Het grootste deel van het weglekken van (kunst)mest wordt voorkomen door het 
toepassen van precisielandbouw. Precisielandbouw is exact de juiste hoeveelheid 
aan (kunst)mest per plant toedienen. Daar waar geen planten staan, wordt geen 
(kunst)mest toegediend. Drones zijn bij uitstek geschikt om precisielandbouw uit te 
voeren. Via drones kan beter in beeld worden gebracht welke planten een tekort 
hebben aan nutriënten en de hulpstoffen kunnen zeer precies worden ingeschoten. 

Verticale landbouw
Een andere mogelijke oplossing voor het vergroten van de voedselvoorziening per 
hectare is verticale landbouw: het in kassen telen van gewassen waarbij via stellin
gen (flatgebouw) meer lagen met gewassen kunnen worden verbouwd. Het nadeel 

land- en tuinbouw grondwater

ammoniak

stikstof- en 
fosfaatverbindingen

bronnen vermesting

bodem

e�ecten

ophoping fosfaat

uitspoeling nitraat

doorslag

ecosystemen

• aantasting
 biodiversiteit
• verdringing door 
 overheersende 
 plantensoorten
• verstoring onder-
 water- en bodem-
 ecosystemen

volksgezondheid

• geurhinder
• bedreiging
 drinkwatervoorziening
• nitraatrijkere gewassen

natte en droge depositie
van stikstofverbindingen

overmaat aan
voedingsstoffen

oppervlaktewater

ophoping fosfaat

lozingen industrie 
en rioolwater-

zuiveringsinstallaties

E�ecten op ecosystemen en de volksgezondheid
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1 • De klimaatuitdaging

We hebben het de laatste tijd regelmatig over klimaatveranderin
gen, extreme weersverschijnselen en de energietransitie. Vaak bun
delen we al deze aspecten in het woord duurzaamheid. Maar wat 
verstaan we onder duurzaamheid? Voor welke uitdaging staan wij 
als samen leving en wat is nu eigenlijk het klimaatprobleem? Vragen 
die beantwoord worden door de feiten op een rijtje te zetten.

1.1 • Wat zijn broeikasgassen

Onze (aard)atmosfeer is van essentieel belang voor het leven op aarde. Zonder 
atmosfeer zou leven op aarde niet mogelijk zijn. De atmosfeer tempert het zonlicht 
en beschermt ons tegen schadelijke stralingen zoals ultraviolet. De aardatmosfeer 
bestaat uit diverse lagen:

Troposfeer

Stratosfeer

Mesosfeer

Thermosfeer

Exosfeer
700-800 tot 10.000 km

80-85 tot 640-700 km

50 tot 80-85 km

6-18 tot 50 km

tot 6-18 km

Exobase

Kármánlijn

Ozonlaag

700 tot 1.000 km

1.000 km

20 tot 30 km

Atmosfeer aarde

Klimaathart • een visie op 2050
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“He who is in harmony with nature hits the mark without 
effort and apprehends the truth without thinking.”

Confucius

De klimaatuitdaging1

Voorbeelden
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2 • De klimaatrevolutie
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2 • De klimaatrevolutie

2.7 • Conclusie: het zoeken naar de nieuwe balans

Samengevat is de ontstane uitputting van de aarde een uitwerking van hoe wij als 
mens sociaal en economisch zijn ontwikkeld. Om weer in balans te komen, is een 
transformatie nodig waarbij de dimensies sociaal, economie en klimaat zich gelijk
tijdig profileren.

De mens is het middelpunt. Onze houding en ons gedrag worden mede bepaald 
door sociale en economische behoeften waarbij steeds duidelijker wordt dat  
natuurlijke grenzen niet overschreden kunnen worden. Om de nieuwe balans te 
bereiken, is onderstaand klimaatrevolutiemodel opgesteld:

00110
01101
00010

Stad als ecosysteem Smart foodsysteem

Zelfproductie Glokalisering

Stads-
transitie

Vervoers-
transitie

Smart-tech-
transitie

Voedsel-
transitie

Symbiontencultuur

Kenniseconomie - waardestroom

Klimaatneutraal

Welzijn

ansitie

Klimaathart • een visie op 2050
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2.6.4 • CO
2
neutraal transport

De vervoerssector is in het algemeen in drie groepen onder te verdelen: openbaar 
vervoer, persoonlijk transport en vrachtvervoer. In de Europese Unie komt de groot
ste uitstoot van CO2 voor rekening van auto’s (43,7%), gevolgd door vrachtwagens 
(27,5%) en lucht en scheepvaart (27%). De luchtvaart bestaat voor 30% uit vracht
vervoer en auto’s rijden voor 70% zakelijk. Dit alles betekent dat het zakelijke trans
port meer dan 50% van de CO2uitstoot voor zijn rekening neemt.

Door minder te transporteren kan dus veel luchtvervuiling worden voorkomen.  
Minder transportmiddelen helpt ook direct bij het reduceren van grondstoffen.  
Verder zal het inzetten op CO2neutraal vervoer (duurzaam elektrisch vervoer en 
vervoer op groene waterstof (gemaakt van duurzame energie) zoals drones en 
electric vehicles (EV’s)) en de deeleconomie, een enorme bijdrage leveren aan een 
betere en schonere leefomgeving.

Globalisering eindigt door het lokaal kunnen aanbieden van de
zelfde producten met een lagere milieuvervuiling en een lokale  
verbondenheid. 

burgerluchtvaart

13,4%
spoorwegen

0,5%
scheepvaart

13,6%
overig

0,5%

wegvervoer

auto’s

43,7%

lichte 
vrachtwagens

8,6%

72%

zware 
vrachtwagens

18,9%

motorfietsen

0,8%

CO
2
-emissies in de EU door transport
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UAGGA ISLAND

quagga’s

oppervlakte: 1.600 slinger2 

temperatuur op zeeniveau: 
tussen 20 en 45°C

temperatuur op 2 tot 4 slingers 
hoogte: tussen -15°C en +10°C

windrichting: O - ZO

noordelijke
bergketen

noordelijke
jungle

zuidelijke
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bergketen
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Klimaatgame Quagga Island



Ronde 1
Allereerst ga je jouw vesti-

gingsplaats op het eiland be-
palen en je (klimaatneutrale)

doelen voor het eiland vaststel-
len. 

Ronde 2
Ronde 2 staat in het teken van 

bouwen. In deze ronde stel je vast 
welke en hoeveel gebouwen en  

faciliteiten worden gebouwd. Ook 
bepaal je waar deze gebouwen en 

faciliteiten worden geplaatst op het 
eiland.

Ronde 3
In deze ronde maak je van één van jouw 
gebouwen een bouwtekening. Daarnaast 

stel je van jouw gebouw een materialen-
paspoort op.

Ronde 4
De infrastructuur komt in ronde 4 aan bod. Je 
zet de infrastructuur uit op het eiland en bepaalt 
hoeveel transportmiddelen je nodig hebt voor 
vervoer op en van en naar het eiland.

Ronde 5
In deze ronde gaat het om reflectie. Als team 
mag je per ronde (1 t/m 4) één eerder gemaak-
te keuze veranderen, zodat je dichter bij je doe-
len komt.

RONDE 4

DOEL: GOEDKEURING  
INFRASTRUCTUUR

Bepaal hoe vaak je met welk vervoer-

middel naar welke locaties reist.  

Houd hierbij minimale wachttijden  

en reistijden aan. Plaats de be nodigde 

infrastructuur op het spelbord.

De keuze van het transportmiddel en 

de infrastructuur heeft impact op onder 

meer:

• de kosten,

• de CO
2
-uitstoot,

• het energieverbruik en

• afval.

UAGGA ISLAND

RONDE 4
DOEL:

goedkeuring infrastructuur 

Het verhaal
Een tsunami verwoest Quagga Island. Het ei-
land wordt opgebouwd tot een klimaatneutrale 
samenleving. Een programmadirecteur (spel-
leider) is aangesteld. In vijf rondes gaan vijf 
partijen (overheid, leveranciers, industrie, be-
volking en toerisme) het eiland klimaatneutraal 
inrichten.

Wat is het doel? 
Het doel van de game Quagga Island is het 
creëren van een klimaatneutraal eiland, zonder 
failliet te gaan. Welvarendheid, democratie, ge-
lijke kansen en behoud van werkgelegenheid 
staan hierbij centraal.

Scoor het hoogst op de klimaatladder
In welk jaar is jouw eiland klimaatneutraal? 
Naast je individuele teamscore is er ook een 
score voor jouw organisatie. Die score is het 
jaar waarin je als organisatie op basis van jullie 
keuzes klimaatneutraliteit kan bereiken. Deze 
score op de klimaatladder, de ranking van 
teams die de game hebben gespeeld, wordt 
weergegeven op www.quagga-island.nl.

Opbouw van de game
De simulatiegame start met een intro-
ductieronde waarin je informatie over het  
eiland en eigen rol ontvangt. De pro-
grammadirecteur daagt de partijen uit 
om in vijf rondes samen te werken aan 
het gezamenlijke doel. Na elke speel-
ronde volgt een reflectie over de conse-
quenties van het vertoonde gedrag en 
de gemaakte keuzes.

De vijf partijen hebben allemaal an-
dere belangen en opdrachten, maar 
één gezamenlijk doel: het creëren 
van een klimaatneutraal eiland 
in een zo kort mogelijke tijd met 
zoveel mogelijk winst. Net als 
in de praktijk ervaar je dat het 
lastig is om de verschillende 
partijen op één lijn te krijgen. 
Daarnaast maak je kennis met 
duurzaamheidstechnieken en 
leer je deze toe te passen in 
verschillende klimaatvraag-
stukken.

Introductie: de quagga is weer gespot!
De quagga is een steppezebra die leefde in Zuid-Afrika. Het dier zag 
er wat gek uit: alleen op de voorste helft van zijn lichaam had hij stre
pen. Jammer genoeg stierf het laatste exemplaar van dit dier in 1883 
in Artis. Maar er is goed nieuws: op een tropisch eiland is de quagga 
weer gespot! Het eiland krijgt daarom de naam Quagga Island.

In welk jaar heb jij Quagga Island klimaatneutraal met 
behoud van winst? Ga de klimaatuitdaging aan! 

Schuif aan bij de klimaattafels van Quagga Island en 
bepaal hoe je deze uitdaging gaat aanpakken.

Onderhandelen aan de klimaattafel
In de simulatiegame Quagga Island ervaar 
je de dynamiek, politiek en hectiek die bij de  
onderhandelingen aan een klimaattafel naar 
voren komen. Hoe ga je om met de verschil-
lende belangen van partijen en welke beslissin-
gen neem je om klimaatneutraliteit te bereiken? 
Hoe kun je, met behoud van winst, CO2- 
neutraal worden, energie reduceren en je afval 
circulair maken?

Biomimicry
Daarnaast maak je tijdens de game kennis met 
biomimicry: de leer van de natuurwetenschap-
pen. Biomimicry is gebaseerd op 3,8 miljard 
jaar natuurlijke evolutie, waarbij alleen de beste 
oplossingen en aanpassingen overleven. Het 
nabootsen van natuurlijke principes resulteert 
in een circulaire en duurzame maatschappij.
Laat je inspireren, ervaar het omdenken en 
werk samen toe naar een duurzaam ecosys-
teem.

UAGGA ISLAND
Klimaatgame van Firm of the Future
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Quagga Island is een klimaatspel van Firm of the Future. Neem 
voor meer informatie contact op met Firm of the Future via 
info@firmofthefuture.nl of kijk op www.quagga-island.nl.

Naast Quagga Island verzorgt Firm of the Future ook work
shops en lezingen op het gebied van duurzaamheid.
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Kookschrift

Klimaathart • Recept oktober FF

Oktober

Ovenschotel met pastinaak,  
 aardappels en zalm

     De oven doet ’t werk 
      met deze makkelijke, 
          smaakvolle schotel.

Wat ga je doen?
1  Verwarm de oven voor tot 200 graden. 
2  Snijd de pastinaak en aardappelen 

in kleine stukjes en de ui in ongeveer 
6 partjes. 

3  Spoel de aardappelen en pastinaak 
met koud water schoon en dep ze 
goed droog. Doe ze in een ovenschaal, 
samen met de ui. 

4	 	Overgiet	het	geheel	met	een	flinke	
scheut olijfolie en kruid het geheel  
met peper en zout. Schep alles goed 
om zodat ieder stukje overdekt is  
met olijfolie. 

5  Zet de schaal 25 minuten* in de oven. 
Check af en toe hoe gaar het is door 
met een vork in een stukje aardappel 
en pastinaak te prikken. Hoe kleiner 
je de aardappels en pastinaken hebt 
gesneden, hoe sneller het gaar is. 

6  Zodra de aardappel en pastinaak gaar 
zijn leg je de groenten in de ovenschaal. 
Zet het geheel nog 10 minuten in de 
oven of tot de zalm gaar is (zalm mag 
niet lichtroze van binnen zijn).

7  Besprenkel het gerecht  
met het limoensap, de geraspte 
limoenschil en plukjes kervel.  

Eet smakelijk!

Wat heb je nodig?

 • 4 zalmmoten van ca. 150 gram 

(bijvoorbeeld met het keurmerk 

MSC (voor wilde zalm) of ASC (voor 

gekweekte zalm) of check  

de VISwijzer via www.goedevis.nl)

 • 6 vastkokende grote aardappelen 

 • 2 pastinaken 

 • 1 ui 

 • 1 limoen (sap en geraspte schil van 

de limoen)

 • 1 bosje kervel

 • Olijfolie

 • Zout en peper

 • Viskruiden

4

*Gebruik je een combi-magnetron? Dan is de 
bereidingstijd ongeveer 20 minuten langer, dus leg 
dan na ongeveer 45 minuten de zalm erbij. 

Klimaathart • Recept oktober FF
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Ovenschotel met pastinaak,  
 aardappels en zalm

     De oven doet ’t werk 
      met deze makkelijke, 
          smaakvolle schotel.

Wat ga je doen?
1  Verwarm de oven voor tot 200 graden. 
2  Snijd de pastinaak en aardappelen 

in kleine stukjes en de ui in ongeveer 
6 partjes. 

3  Spoel de aardappelen en pastinaak 
met koud water schoon en dep ze 
goed droog. Doe ze in een ovenschaal, 
samen met de ui. 

4	 	Overgiet	het	geheel	met	een	flinke	
scheut olijfolie en kruid het geheel  
met peper en zout. Schep alles goed 
om zodat ieder stukje overdekt is  
met olijfolie. 

5  Zet de schaal 25 minuten* in de oven. 
Check af en toe hoe gaar het is door 
met een vork in een stukje aardappel 
en pastinaak te prikken. Hoe kleiner 
je de aardappels en pastinaken hebt 
gesneden, hoe sneller het gaar is. 

6  Zodra de aardappel en pastinaak gaar 
zijn leg je de groenten in de ovenschaal. 
Zet het geheel nog 10 minuten in de 
oven of tot de zalm gaar is (zalm mag 
niet lichtroze van binnen zijn).

7  Besprenkel het gerecht  
met het limoensap, de geraspte 
limoenschil en plukjes kervel.  

Eet smakelijk!

Wat heb je nodig?

 • 4 zalmmoten van ca. 150 gram 

(bijvoorbeeld met het keurmerk 

MSC (voor wilde zalm) of ASC (voor 

gekweekte zalm) of check  

de VISwijzer via www.goedevis.nl)

 • 6 vastkokende grote aardappelen 

 • 2 pastinaken 

 • 1 ui 

 • 1 limoen (sap en geraspte schil van 

de limoen)

 • 1 bosje kervel

 • Olijfolie

 • Zout en peper

 • Viskruiden

4

*Gebruik je een combi-magnetron? Dan is de 
bereidingstijd ongeveer 20 minuten langer, dus leg 
dan na ongeveer 45 minuten de zalm erbij. 

FFKlimaathart • Chocobug

Wat heb je nodig?

 • 180 gr pure chocolade

 • 15 gr amandelschilfers 

of amandelstiftjes

 • 10 gr meelwormen

Chocobug
 Heerlijke pure chocolade 
     met een crunch van meelworm 
  en amandel.  

Wat ga je doen?
1  Au-bain-mairie chocolade smelten: 

Gebruik twee pannen. De ene pan 
past in de andere pan. In de grootste 
pan doe je zoveel water dat de bodem 
van de andere pan net geraakt wordt. 
Verwarm het water tot tegen de kook. 

2  Verwarm een droge koekenpan en 
bak de meelwormen en amandelen 
even aan. Ze zijn klaar als ze wat 
gaan geuren, zorg dat ze niet sterk 
verkleuren. 

Recept

3  Verbrokkel de chocolade. Doe een  
handje chocolade in de pan die 
boven het warme water hangt. Als 
de chocolade begint te smelten 
dan begin je door de chocolade te 
roeren. Doe steeds wat verbrokkelde 
chocolade erbij tot je alle chocolade 
hebt gesmolten. Blijf rustig roeren. 

4  Als alle chocolade is gesmolten, 
strooi je de gebakken meelwormen en 
amandelen erdoor. Roer goed door 
zodat alle meelwormen en amandelen 
bedekt zijn met chocolade. 

5  Leg een stuk bakpapier op een 
snijplank die ook in je koelkast past. 

6	 	Pak	nu	twee	koffielepels.	Neem	een	
lepel van de chocolade en giet deze 
in een hoopje op het bakpapier. 
Gebruik de tweede lepel om je eerste 
lepel mee schoon te schrapen zodat 
alle chocolade gebruikt wordt. Schep 
eventueel wat extra vulling op het 
hoopje chocolade. Het hoopje gaat 
uitlopen, maar dat is prima.  
Zo verwerk je alle chocolade. 

7  Zet de snijplank voorzichtig in de 
koelkast om af te koelen en uit te 
harden. Geef dit zeker een uur of twee 
de tijd. 

Eet smakelijk!

Heb je een chocolademal? 
Dan kan je deze natuurlijk 

met de gesmolten chocolade 
vullen! Zet de mal ook op een 
snijplank die in de koeling past.
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