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VLAG UIT

In groene kringen ging de vlag uit: hoera, klimaat en klimaatbeleid
staan eindelijk op de agenda. In andere kringen ging de vlag ook
uit: hoera, eindelijk tegengas tegen die klimaatdrammers. En in
weer andere kringen is er helemaal geen vlag: klimaat staat dan
wel op de agenda, maar er zijn nog tal van andere zorgen die niet
eens aan bod komen. Verlies aan biodiversiteit bijvoorbeeld. De
ontwrichte stikstofcyclus. Mondiale zoetwaterschaarste. En andere
planetary boundaries. Een leefbare aarde vraagt niet alleen een
transitie van het energiesysteem, maar ook van het landbouw- en
voedsel-, mobiliteits- en industrie- en grondstoffensysteem. En
dus ook van de wijze van financieren, organiseren, samenwerken,
sturen. Intussen nemen de weerstanden toe. Tegen de vermeend of
reëel hoge kosten, overheidsingrepen, ruimtelijke consequenties,
de wetenschap. En tegen elkaar: de polarisatie neemt toe, het midden verdwijnt.

ONBEKEND
VAARWATER

De transities belanden in onbekend vaarwater. Het gaat niet meer
alleen om nieuwe technologieën, concepten en instrumenten, maar
ook om het verandervermogen van de samenleving. Over belangen.
En over de achterliggende wereldbeelden en visies, die bij de een
tot bloedspoed en hyperurgentie leiden, en bij de ander tot onverschilligheid en gelatenheid, of ontkenning en actief verzet.

TEGENSTELLINGEN

We vinden de tegenstellingen op alle niveaus, van beleid en strategie tot en met concrete initiatieven. Of het nu om gaswinning gaat
of een windpark, om een CO2-heffing, om een vleestaks of een
oproep tot gedragsverandering: de gepolariseerde samenleving zal
een begaanbare weg voorwaarts moeten vinden.
De ervaring is dat doorbraken pas echt mogelijk zijn als we uit de
formele context stappen, en met andere ogen gaan kijken. Dan valt
beter te zien welke zienswijzen, belangen en waarden achter de
ogenschijnlijk vaststaande standpunten zitten. Dan worden ideeën
bespreekbaar die in een formele situatie buiten de discussie blijven.
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BEWEGINGSRUIMTE

Dan blijkt er bewegingsruimte. Springtij raakt, zet in beweging,
verbindt hart, hoofd en handen, brengt iedereen uit evenwicht,
noopt tot reflectie, geeft nieuw perspectief en nieuwe oplossingsrichtingen, door een nieuwe context te creëren voor lopende vraagstukken. Springtij geeft letterlijk en figuurlijk alle ruimte voor transformaties, op individueel, organisatie- en systeemniveau.
Springtij Forum 2019 brengt beslissers, denkers, plannenmakers en
doeners bij elkaar om de juiste koers te vinden, om te leren van veranderingsprocessen en transities, geslaagde en minder geslaagde.
Alle sectoren hebben met grote transitieopgaven te maken. En elk
raakt de burger zowel als de consument. Steeds spelen dezelfde
vragen naar visies, nieuwe modellen en oplossingen, de belangrijkste stakeholders, naar sturing en leiding en passende financieringsvormen.

ACHT
KERNOPGAVEN
CENTRAAL

We zetten acht kernopgaven centraal, die met elkaar gemeen hebben:
•

•
•
•

Ze zijn niet met simpele, incrementele stappen op te lossen,
maar vergen een systemische aanpak: een transitie of metamorfose
Er zijn meerdere sectoren en belangen in het geding
Een enkele discipline is onvoldoende voor de juiste diagnose en
benadering
Zonder ‘sturing’ komen de oplossingen niet tot stand.
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