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“De uitnodiging 

Het interesseert me niet wat je doet voor de kost; 

Ik wil weten waar je naar hunkert; en of je ervan durft te dromen 

het verlangen van je hart te vervullen. 
 

Het interesseert me niet hoe oud je bent; 

ik wil weten of je het risico neemt voor gek te staan 

voor liefde, voor je dromen, voor het avontuur van levend zijn. 

…………….” 

 

Dit is een fragment waarmee de young innovators uit Utrecht het webinar openden. Het 
maakte indruk.  

Mede daardoor hadden we een goed gesprek, waarin ook angsten en verlangens aan bod 
kwamen. Breed gedeeld werd het gevoel dat sociale transformatie belangrijk is om de 
duurzaamheidscrisis te bestrijden én om polarisatie, racisme en ongelijkheid tegen te gaan.  

Essentieel voor sociale transformatie zijn openheid, betrokkenheid, exclusiviteit, solidariteit, 
verbinding met de natuur en echt luisteren.  

Belangrijke doelen zijn het bereiken van het stille of “milde midden” en vormen van bruggen 
tussen uitersten.  

Gepleit werd onder meer voor een burgerdialoog, een ministerie van de toekomst, een co-
creërend netwerk en gezamenlijke visievorming. Het verbinden en de sociale diffusie van 
initiatieven moet een belangrijke plaats in nemen en cruciaal is dat de leerwereld (lokaal en 
bottom-up) en de systeemwereld contact maken.   
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Daarbij werd opgemerkt werd dat we de maakbaarheid van transities niet moeten 
overschatten en we vooral moeten nadenken over de transformatie die ons nu overkomt.   

Veel deelnemers verwachten van Springtij dat zij een rol speelt in het organiseren van de 
maatschappelijke dialoog en daarbij ook mensen buiten “de eigen bubbel” betrekt en oog 
heeft voor raakvlakken tussen bubbels.  

Verschillende verwante initiatieven werden genoemd: SDG-charter, de Transitiemotor, 
Fridays are for our Future, de Vonketon, Integral European Conference, GAIA: Global 
Activation of Intention and Action, International Viability Organisation,  

Een van de deelnemers heeft spontaan een samenvattende tekening gemaakt:  
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Gemaakt door: Jessie van Hattem, werkzaam bij Albert Heijn.  


