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WELKOM AAN 
ALLE PARTNERS EN 
BELANGSTELLENDEN 
VAN SPRINGTIJ 
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1. WIE IS WIE?
2. WAAROM BIJ ELKAAR?
3. WAT KUN JE DIT JAAR VERWACHTEN?

— Opzet Programmaraad
— Opzet Springtij Forum 2020

4. DISCUSSIE – BREAK OUT ROOMS
5. TERUGKOPPELING – FISH BOWL
6. HOE GAAN WE SAMEN VERDER?

AGENDA
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1. DOEL VAN DE MEETING

2. TIJDEN VAN CORONA

3. VOORUITZICHTEN VOOR SPRINGTIJ

2. WELKOM
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1. OPZET PROGRAMMARAAD

2. OPZET SPRINGTIJ FORUM 2020

3. WAT KUN JE DIT JAAR VERWACHTEN?
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ROL SPRINGTIJ IN DE SAMENLEVING

Springtij verenigt mensen die echt een verschil kunnen maken 
in de duurzame transitie. Zoals visionairen, ontwerpers, 
financiers, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers 
en studenten.

Wij brengen mensen en kennis samen in een inspirerende 
omgeving van natuur en cultuur. 

Op deze manier worden er nieuwe samenwerkingsverbanden 
en oplossingen gecreëerd.
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VAN WIE IS SPRINGTIJ?

• Onafhankelijke goede doelen stichting met een ANBI status 
• Directie aangesteld door Raad van Toezicht

• Zoals een vereniging van zijn leden is, is Springtij van zijn partners.

• Daarom initiatief Springtij Programmaraad
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BEPAALT MEDE:
— Wat de rol is van Springtij,
— Hoe Springtij deze rol beste invulling kan geven en
— Creëert draagvlak.

BESTAAT UIT:
— Partners die zich voor min. €25.000,- voor 3 jaar committeren
— Of dit gedeeltelijk in-kind invullen

KOMT SAMEN:
— Minimaal 2 keer per jaar
— Afgevaardigden van organisaties hebben mandaat om in meeting 
te beslissen.

SPRINGTIJ PROGRAMMARAAD



10

OPZET 
SPRINGTIJ 
FORUM 2020



DE 
KRACHT

VAN 
ONZE 

STEM
Zet de toon voor 
een duurzaam 
Nederland



De wereld is ondersteboven gekeerd.
Zij vraagt ons even te stoppen.

In de stad ruiken we de bomen. 
We zitten binnen en verlangen naar 
buiten. Op zoek naar de juiste koers is 
dit het moment om ons uit te spreken,
en ons leven anders vorm te geven.

Volgend jaar mogen we naar het stemlokaal.
Dan is nu het moment om bestuurders 
en politiek richting te geven. 
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Tijdens Springtij Forum 2020 werken we aan de 
essentiële transitiethema’s voor een duurzaam 
Nederland. 

Op weg naar de verkiezingen geven we het begrip 
duurzaamheid handen en voeten door met elkaar 
de essentiële agendapunten voor de verkiezingen 
inzichtelijk te maken. 

We bezien deze thema’s altijd vanuit de plek 
en de behoefte van de gebruiker. Want grote 
veranderingen beginnen namelijk altijd dichtbij.
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• Aankomende 5 jaar essentieel voor duurzame transformatie 
Nederland.

• Politiek zal hierin leidende rol moeten vervullen,

• Daarom moeten specifieke agendapunten door iedere politieke partij 
worden genoemd in hun programma.

• Als de politieke partijen deze agendapunten (in hun kleur) benoemen 
heeft de burger iets te kiezen.

• De agendapunten zullen meegenomen worden in de coalitievorming.

• De agendapunten zullen terugkomen in het regeerakkoord.

• Wil Springtij impact creëren dan moet dat ook via de politiek.

NU DE FOCUS OP DE 
AANKOMENDE VERKIEZINGEN
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Scope 
Forum

Resultaat 
en impact

Komende vier jaar grote stappen maken 
in duurzame transitie Nederland

Springtij Manifest als input 
voor verkiezingsagenda in 2021

Interventies nodig om te veranderen:

Sociale 
transformatie

Financieel
Economisch

systeem
Leiderschap Inspiratie

Woon
& Werk

Agrarisch
& Natuur Industrie

Klimaat
Biodiversiteit 
Grondstoffen
Milieukwaliteit

Sense of Place
mensen raken/bewegen:

Agendapunt 
1

Agendapunt 
2

Agendapunt 
3

. . . Agendapunt 
14

Agendapunt
15

Grote 
Wateren 

& Zee 8 invalshoeken 
programma

Agendapunten

Doel

Hoofdopgave

Ecologische 
duurzaamheid

Methode
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MOGELIJKE AGENDAPUNTEN 

1. WOON & WERKOMGEVING
• Drie nieuwe gezonde wijken: geluid/lucht/milieukwaliteit, omgeving die uitnodigt 

tot bewegen, gezond eten, positief klimaat, veel natuur.

2. AGRARISCHE & NATUURLIJKE OMGEVING
• Van grasfalt naar 30% meer natuur, door opkoop grond en uitkoop boeren.

3. INDUSTRIËLE OMGEVING
• Lokale experimenteerruimte vastleggen in milieuvergunningen van bedrijven.

4. GROTE WATEREN & ZEE
• Deltafonds geschikt maken voor bredere inzet:

waterveiligheid & watersysteembeheer én ruimtelijke kwaliteit
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MOGELIJKE AGENDAPUNTEN 

5. LEIDERSCHAP
• Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid in de 

samenleving en dat bepaalt hun bestaansrecht.

6. FINANCIEEL/ECONOMISCH SYSTEEM
• Belastingshift van werk naar grondstoffen en internalisering van 

externe kosten.

7. SOCIALE TRANSFORMATIE
• Sociale dienstplicht burgers voor een aantal dagen per jaar.

8. INSPIRATIE
• Richt de maatschappij op positieve gezondheid, waarin lichamelijk, 

geestelijk en maatschappelijk functioneren en kwaliteit van leven 
centraal staan.
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6. HOE GAAN WE SAMEN VERDER? 

1. 4 INHOUDELIJKE WEBINARS - MEI

2. VERVOLG PROGRAMMARAAD - JUNI 
Live meeting of online webinar.

Contactpersoon: Katinka Abbenbroek
Contact opnemen via: Wieke de Jong (wieke@springtij.nu)
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DE KRACHT 
VAN ONZE STEM       

IS RELEVANTER  
DAN OOIT




