
Meedenken op hoog niveau
Oscar Ibsen heeft het druk met Nationale DenkTank

 p Oscar Ibsen (links) broedt met medestudenten op praktische handvatten voor een nieuwe (circulaire) economie. Hij presenteert zijn bijdrage volgende week aan de staatssecretaris.

De 25-jarige Oscar Ibsen 

is met het landsbelang 

bezig. Met negentien 

andere studenten werkt 

hij in de Nationale 

DenkTank aan 

oplossingen richting een 

circulaire economie. Op 

10 december presenteert 

hij zijn bijdrage aan de 

staatssecretaris.

Hans Veltmeijer

Hij komt de laatste tijd niet 
zo veel meer bij vrienden 
en familie in Soest, de 

plaats waar hij opgroeide, naar school ging en 
hockeyde. Zijn rol in de Nationale DenkTank 
neemt hem in beslag. Daarom heeft hij zijn 
studentenwoning in Rotterdam ook tijdelijk 
ingeruild voor een verblijf in Amsterdam, 
waar deze denktank kantoor houdt.

Oscar Ibsen is een van de twintig uitverkoren 
master- en phd-studenten die zich over het 
onderwerp van dit jaar buigen: de circulaire 
economie. Oftewel het gedroomde econo-
mische model voor de toekomst waarin de 
aarde niet meer wordt belast, er geen nieuwe 
grondstoffen meer worden gebruikt. Het 
sluit helemaal aan bij zijn studie Biomedical 
Engineering aan de TU in Delft, en zijn minor 
technologie in duurzame ontwikkelingen. ,,In 
2050 moeten we circulair zijn. De vraag aan 
ons is hoe we die transitie kunnen versnellen 
naar 2030.”
Daarvoor moet nogal wat gebeuren, beseft hij 
ook. ,,Ik richt mij in mijn onderzoek binnen 
de denktank veel op de voedingsindustrie. 
Mijn oplossing zit ook in die richting. Hoe 
meer ik de materie in ging, hoe meer ik zag 
wat er allemaal fout gaat. Dat is bijna om ho-
peloos van te worden. Maar het triggerde me 
om door te gaan en een impact te leveren.”
 
KLEINE STAPPEN De student denkt in kleine 
stappen om het grote probleem op te kunnen 
lossen. ,,Allereerst moeten we erover naden-
ken. Tegelijkertijd met die bewustwording 
kunnen wij de mensen praktische handvatten 
geven. Daar hoeven ze niet veel voor in te 

leveren. Nu pakken we dingen, gebruiken het 
en gooien het weg. Dat zorgt voor onwijs veel 
afval. Als mensen hun gedrag maar op een 
paar punten veranderen, zorgt dat al voor een 
enorme verbetering.” Dat heeft hij zelf ook ge-
daan. Sinds hij nog beter weet welke impact 
vliegen en vlees eten hebben op het milieu, 
eet deze hobby-chef doordeweeks geen vlees 
meer. Nu nog minderen op vliegvakanties.
Welke oplossing voor de circulaire econo-
mie hij in de maak heeft, kan hij nog niet 
prijsgeven. Op 10 december presenteert hij 
die in het Planetarium van Artis aan onder 
anderen staatssecretaris van Infrastructuur 
en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. Vanuit 
politiek Den Haag is zij het meest betrokken 
geweest bij het project. Maar tijdens zijn on-
derzoek ging hij ook regelmatig bij ministers, 
wetenschappers en bedrijven te raad. Hoe 
steekt de Nederlandse economie nu in elkaar 
en wat kunnen wij eraan veranderen, was 
zijn leidende vraag daarbij. Die ontmoetingen 
vormen een greep uit de vele mooie beleve-
nissen sinds augustus dit jaar. Zoals ook de 
Avond van Wetenschap en Maatschappij in de 
Haagse Ridderzaal.
Na een analysefase van twee maanden in 
groepjes van vijf, richtte Ibsen zich met een 
medestudent op een van de tien vraagstuk-
ken. In zijn geval de voedingsindustrie en de 
consumenten. Soms hebben ze een plenaire 
vergadering op het hoofdkantoor aan de Kei-
zersgracht. Dan kunnen ze elkaar prikkelen 
vanuit verschillende invalshoeken. Want de 
denktank bestaat uit studenten van diverse 
disciplines: economie, filosofie, gezondheids-
wetenschappen. ,,Het schiet alle kanten op. 
Ieder geeft dan uit een eigen interesse een 

oplossingsrichting.” Het gehele traject door 
heeft hij niet alleen talloze experts gespro-
ken, maar wordt hij ook permanent begeleid 
door consultants van McKinsey. Door al die 
uitwisselingen en ontmoetingen maakte hij in 
die vier maanden ook een indrukwekkende 
persoonlijke ontwikkeling door.
 
JONGE DENKERS De Nationale DenkTank 
gelooft dat juist jonge denkers met hun frisse 
blik en innovatieve ideeën geschikt zijn 
om taaie maatschappelijke vraagstukken 
van praktische en originele oplossingen te 
voorzien. Dat andere geluid voor de goede 
zaak kwam op het pad van Oscar Ibsen bij het 
zoeken naar een stage. ,,Ik was al bezig met 
duurzame technieken en ontwikkelingen en 
toen las ik over de denktank. Daar wilde ik 
echt heel graag aan meedoen.”
Hij hoopt zo zijn steentje bij te dragen aan 
een betere wereld. Die missie stopt niet bij 
het overhandigen van de oplossingen en 
het afronden van zijn studie. ,,De stichting 
DenkTank blijft bestaan, wij kunnen er mee 
door.” Dat gebeurde ook voorgaande jaren, 
waaruit concrete levensverbeteringen voor 
de Nederlanders voortkwamen, zoals een 
app waarin werkgevers relevante informatie 
kunnen vinden die nodig is om jongeren met 
een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een 
andere denktank was actief betrokken bij de 
totstandkoming van de alcoholwet voor onder 
18 jaar. Nu even afwachten of Oscar Ibsen ook 
zo’n impact gaat hebben met zijn oplossing 
voor de circulaire economie. Het vergt nog 
even tijd. Daarna gaat hij weer eens in Soest 
kijken, om uit te waaien en te genieten van de 
natuur.
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