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MANIFEST IN ÉÉN KERNZIN 
ShirtOn wil op een positieve, laagdrempelige manier de schadelijke uitstoot van CO2 in Nederland 
verlagen door de verkoop van T-shirts met een aansprekende boodschap waardoor mensen zich ervan 
bewust worden dat als je de verwarming één graad lager zet, je energie bespaart en de uitstoot van CO2 
terugdringt.  
 
 

MANIFEST IN DE 5W’s en 1H 
Wie 
Stichting ShirtOn. 
Wat 
Wij willen op een positieve manier de uitstoot van CO2 verlagen. 
Waar 
In Nederland.  
Wanneer 
Z.s.m. / te beginnen vanaf 2021. 
Waarom 
We moeten en kunnen nu iets doen om de schadelijke uitstoot van CO2  te verminderen; laagdrempelig, 
praktisch en snel. 
Hoe 
Door o.a. de verkoop van T-shirts met een pakkende boodschap waardoor mensen zich ervan bewust 
worden dat als je de verwarming een graad lager zet, je energie bespaart en de uitstoot van CO2 
terugdringt.  
 
 
BELEIDSPLAN  
 
Kernboodschap 
Verwarm jezelf, niet de aarde. 
 
Wat is onze ambitie?  
Verminder de uitstoot van CO2 doordat heel Nederland de verwarming (minimaal) één graad lager zet. 
 
Waarom willen we dit? 
De uitstoot van CO2 moet flink omlaag. Het verwarmen van woningen en gebouwen is voor een belangrijk 
deel verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 in Nederland. Het verduurzamen van woningen kost veel 
geld en decennia aan tijd. Het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord gaat te langzaam. 
 
We moeten nú in actie komen, laagdrempelig, pragmatisch en snel. Veel mensen willen best een bijdrage 
leveren, als het maar niet te ingewikkeld voor ze is. Het moet eenvoudig zijn en worden aangereikt. 
Je verwarming één graad lager zetten is een gemakkelijke manier om de CO2 uitstoot te verlagen en 
daarmee de aarde leefbaar te houden. 
 
 
 



Hoe maken we dat waar? 
• Door een mindshift: we laten mensen inzien dat je lichaam een ingebouwde kachel heeft die 37 

graden warm is: gebruik deze warmte, isoleer je lichaam en blijf zo warm.  
• Door overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen te mobiliseren hier aan bij te 

dragen en hun bewoners, klanten of achterban te stimuleren om de thermostaat een tikkie terug 
te zetten. 

• Door supergave T-shirts die symbool staan voor de extra isolatielaag, waarmee je jezelf warm 
houdt. Pragmatisch en met een knipoog. 

 
 
Concreet 

• Wij bieden pakketten aan met daarin: 
o een T-shirt met een pakkende boodschap, 
o een boekje van shirtOn met uitleg over de schadelijke gevolgen van de uitstoot van CO2,  
o een briefkaart,  
o en een button of pin.  

• Deze pakketten bieden wij aan bedrijven, organisaties en instellingen aan.  
• Deze kunnen de pakketten dan verspreiden onder hun medewerkers, klanten en relaties.   
• Uit de opbrengst van de verkoop van deze pakketten ondersteunen wij projecten die een bijdrage 

leveren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Denk aan onderwijspakketten en het 
planten van bomen. 

 
 
Waarom is dit aantrekkelijk?  

• Voor organisaties: Als bedrijf of instelling kun je hiermee invulling geven aan je 
duurzaamheidsbeleid. Het is een sympathiek gebaar naar je achterban, waardoor je laat zien dat 
je met hen meedenkt en waardoor ze je meer waarderen. 

• Voor burgers: we bieden een eenvoudige, concrete, goedkope en laagdrempelige manier om je 
footprint te verlagen. Dat geeft een goed gevoel en door de verwarming een graadje lager te 
zetten bespaar je ook nog liefst 7% op je energiekosten. 

• Voor Nederland: Als ieder huishouden in Nederland zijn verwarming één graad lager zet 
besparen we in een jaar 530 miljoen m3 gas, €350,-- en 1 megaton aan CO2! 

 
 
Wat is de essentie? 
Doe mee. Zet de thermostaat lager, doe een extra shirt aan en bespaar energie en CO2.  
Hoe fijn is dat!  
 
 
Tot wie richten wij ons? 
We richten ons op mensen/organisaties met de volgende eigenschappen: 

 bevlogen en inspirerend, positief activistisch, betrokken, open en betrouwbaar, stabiel, krachtig, 
zorgzaam en uitgesproken. 

Mensen die blij worden van het meedoen en het verhaal van shirtOn bij een borrel graag willen vertellen. 
 
 
Wie zijn wij? 
De initiatiefnemers van shirtOn zijn werkzaam als architect en vormgever. Zij worden geconfronteerd met 
de onmogelijke opgave om alle huizen in Nederland te isoleren en te verduurzamen. 



 De Nederlandse overheid lijkt bovendien niet in staat om te voldoen aan de eigen afspraken om de 
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 
 
Wij hoeven niet te wachten totdat de ander in actie komt. Want ook met kleine en eenvoudige stappen 
als het aantrekken van een extra T-shirt kunnen jij en ik een grote bijdrage leveren aan het terugdringen 
van de broeikasgassen. En dat gaan we doen ook! 
 
ShirtOn is een stichting die streeft naar een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).  
Wij ondersteunen acties en projecten die een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van 
CO2. Wij willen zo een gezondere wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. 
 
 
 
 
 

 


