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We openen de sessie met een citaat van Socrates:   
‘The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.’  
Het bestaande systeem leidt tot tal van duurzaamheidsuitdagingen: ecologisch (milieuvervuiling, 
klimaatverandering, biodiversiteitslos, verspilling en opraken van grondstoffen) en sociaal (groeiend 
verschil tussen arm en rijk). We lopen tegen de Planetary Boundaries aan. De roep naar systeem-
verandering wordt luider in de Corona-crisis. De crisis als kans? Laten we een nieuw systeem bouwen!  
  
Wat zijn de leidende principes of uitgangspunten van een nieuw, duurzaam systeem? Een voorzet:   

• Het economische/financiële systeem is dienend aan de welvaart en het welzijn van de 
maatschappij en de natuurlijke omgeving (en niet andersom).  

• In plaats van het streven naar groei en efficiëntie, streeft het systeem naar vooruitgang, kwaliteit 
en effectiviteit.  

• De lange termijn is leidend voor beslissingen en activiteiten, investeringen zijn gericht op de 
(verdere) toekomst.  

• Het systeem (en haar onderdelen) richt zich weer op lokale omstandigheden en diversiteit in plaats 
van op globalisering en standaardisering.  

• De overheid (of een onafhankelijke instantie) krijgt (weer) een sturende rol in het systeem (om 
markt falen te voorkomen en te schaken tussen partijen).  

• Er komt een systeem van ‘checks and balances’ om als nodig bij te kunnen sturen.  
  
Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu, vertelt ons over de investeringsagenda voor een 
toekomstbestendig Nederland. Ze heeft onlangs met verschillende experts een investeringsplan opgesteld 
voor groen herstel en roept het kabinet op om nu een koers te kiezen zodat we groener uit de crisis 
komen.  
 

Michel Scholte, directeur van Impact Institute en True Price, gaat in op de transitie naar een impact 
economie. Impact Institute ontwikkelt methodes en tools om organisaties en individuen in staat stellen om 
de impact economie te realiseren, een economie die een positieve impact heeft op de samenleving en het 
milieu. True Price maakt de ware prijs van producten inzichtelijk.  
  
In break-out sessies bespreken de deelnemers wat leidende principes van de transformatie zijn en 
welke thema’s/ vragen we op Springtij moeten bespreken. Thema’s die vaak worden genoemd 
zijn: nieuwe definitie van waarde, brede waardering (niet alleen financieel), brede welvaart rapportage, 
integraal/ systemisch werken (bekijk aspecten in samenhang), externen kosten reflecteren in prijzen, de 
natuur een waarde geven, rol van de overheid definiëren, regelgeving 
inzetten, ‘License to operate’ kaderen, belastingsysteem aanpassen, inclusiviteit (verdeling en regionaal 
maatwerk), bereiken en meenemen van de burger.  
 

De komende tijd werken we het programma rondom (enkele van) deze thema’s verder uit.  
Heb je ideeën en suggesties, laat het weten.   
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