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Samenvatting Programmaraad bijeenkomst 17 juni 2020 
 

 
 
Op 17 juni jl. hield Springtij haar eerste officiële Programmaraad bijeenkomst.  
De Programmaraad van Springtij is er om mee te denken over de rol van Springtij in de samenleving en 
hoe deze rol in te vullen.  
 
Wij zaten met ongeveer 30 mensen in het webinar en vertegenwoordigden 17 Programmaraad partners 
en 3 aspirant Programmaraad partners. De bijeenkomst vond plaats via een Zoom webinar en onder de 
Chatham House Rule. 
 
Het doel van deze Programmaraad bijeenkomst was: 

• Dragende groep partners bijeenbrengen en met elkaar verbinden. 
• Input krijgen over de rol van Springtij. 
• Consultatie op hoe deze rol het beste in te vullen. 

 
Cruciale vragen welke we gesteld hebben waren: 

• Wat zie je als rol voor Springtij aankomende 5 jaar? 
• Wat zou je doen om deze rol in te vullen? 

o Vorm 
o Frequentie 
o Doelgroep 
o Financiering 

 
De volgende uitkomsten zijn opgetekend uit de breakout rooms. 
 
Rol van Springtij aankomende 5 jaar: 

• Springtij is een uniek ontmoetingsplek, creëert nieuwe vormen van samenwerking en verbindt. 
• Stimuleren van verduurzaming via sociale innovatie. 
• Het net ophalen van het maatschappelijk debat. 
• Ongevraagd advies geven aan politiek en bestuur  (ook al is het voor velen ongemakkelijk). 
• Springtij ziet toe op uitvoering en borging van duurzaamheids activiteiten (evalueert of het snel 

genoeg gaat). 
• Springtij is DE maatschappelijke thermometer. 
• Springtij kan verschillende platforms met elkaar verbinden. 
• Sprintij versterkt de rol van NGO’s. 
• Na het Forum is de rol van Springtij om verschillende projecten te accelereren en trekken. 
• De rol van Springtij is om een ‘soft-space’ te zijn: binnen de schurende samenleving een veilige 

ruimte om verbeelding te geven, buitenboordmotor. 
• Rol van Springtij op internationaal vlak kan wellicht worden opgepakt door hybride vorm.  
• Hybride vorm is ook een kans voor diversiteit en acceleratie. 
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• De rol van Springtij is om primair uit de ‘ecologische crisis’  te komen, we hebben daar nog voor 
minstens 10 jaar werk aan. 

• Springtij is de bedding voor toevallige ontmoetingen, daarbij spelen filosofie en cultuur een 
grote rol. 

 
Wat zou je doen om deze rol in te vullen: 
 
Bijeenkomsten 

• Bijeenkomst 1 keer per jaar is goed: probeer wel de rode draad met andere 
evenementen/congressen, zoals NSC en NE van MVO Nederland, duidelijk te maken en om echt 
samen te werken (ook samen communiceren). 

• Hybride vorm van het Forum is heel goed, geeft kans voor het betrekken van een bredere/ 
grotere groep (inclusie is zeer relevant). 

• Houdt ook bijeenkomsten door het jaar heen om onderwerpen voor te bereiden of verder te 
helpen; webinars waren hier een goed voorbeeld van. 

• Een keer per jaar is prima, maar houd het ook levend door het jaar heen: via Social Media en in 
verbinding met andere events. Doelgroep: dilemma van verbreding vs. focus. Heel belangrijk 
zijn i.i.g. handlingsperspectieven. Voor de financiering is het ook van belang om door het jaar 
heen meer zichtbaar te zijn. Suggestie: Kijk ook naar ‘Anders Reizen’.   

• Vorm: online is een goede aanvulling, geeft ook kans voor continuïteit. Forum op Terschelling 
blijft een bijzonder moment. Financiering: haal Forum en campagne uit elkaar.   

• Organiseer naast het Forum door het jaar heen andere evenementen en bijeenkomsten. 
Belangrijk is het inzicht in kennis en integraliteit. Gebruik de kennis om stappen te maken.   

• Hybride vorm van ‘live’ en ‘digitaal’ is goed.   
 

Doelgroep 
• Aarzeling bij verbreding van doelgroep. We moeten snelheid maken met de verduurzaming. 

Bedrijven zijn zoekende naar hun rol. Er is een gat tussen bedrijven en de overheid. De rol van 
het bedrijfsleven komt te weinig terug in het beleid.  

• Laat ook het tegengeluid horen (van de niet duurzamen, de Telegraaf).  
• Breng focus aan. Wat altijd bij blijft van Springtij is ‘overeenstemming’. Dat is ook de kracht. 

Tijdens Springtij als groep in de verschillen duiken en elkaar dan weer vinden.  
• Springtij kan haar rol beter vervullen door meer grote bedrijven aan boord te halen (license to 

operate). 
• De doelgroep kan verbreden, omdat de oplossing breder ligt. Zoek naar nieuwe verbindingen 

om praktisch uit te breiden. 
 
Aangedragen opties tot verbetering: 

• Rode draad van Springtij kan duidelijker door sterke focus op hoofdonderwerpen.  
• Bij de wens om buiten de bubbel te gaan, reist de vraag hoe dit te combineren met ‘een 

toegewijde groep professionals die verschil willen maken’. 
• Het mag nog meer gaan schuren: niet te vriendelijk blijven. 
• Meer het geluid van jongeren laten zien en niet afzijdig houden in aparte programma’s.  
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• Zorg dus voor een heldere Springtij boodschap, zodat anderen deze ook kan verkondigen.  
• Er zijn erg veel zuilen in Nederland. Niet alleen je eigen groep maken maar ook andere 

bewegingen koppelen of ondersteunen. 
• Laat ook dingen zien die niet mooi zijn. Ook de moeilijke vragen stellen.  

 
We hebben  als directie van Springtij alle aanbevelingen goed doorgenomen.  
 
We zijn blij met de grote overeenstemming die er onder de partners is over wat Springtij bijzonder 
maakt en moet blijven: 

• De ecologische duurzaamheid als urgente aanleiding, de oplossing zoeken in 
systeemveranderingen in de economie, de samenleving, leiderschap en innovatie & techniek. 

• Het vrijmaken van vaste overtuigingen door een aanbod van gedachten- en 
opvattingenprikkelende inspiratiesessies. 

• In verbinding met natuur en cultuur. 
• Veiligheid om op een andere manier lastige kwesties te bespreken. 
• De toevallige ontmoetingen met interessante mensen. 

 
Natuurlijk zitten er ook verschillende richtingen in de adviezen wat nog ruimte laat om verschillende 
scenario’s uit te werken voor de aankomende 5 jaar. Kernpunten zijn hierbij: 

• Wel of niet verbreden naar een grotere doelgroep, buiten de professionele gemeenschap. 
• Wel of niet de scope verbreden of versmallen: gaan we voor 3-4 hoofdopgaven die we als 

kompas voor de komende 5 jaar hanteren of verbreden we de duurzaamheidsopgave naar het 
brede palet aan opgaven en toepassingsgebieden. 

• Is Springtij een platform of wordt Springtij een beweging: faciliteert het de 
duurzaamheidsgemeenschap om tot nieuwe inspiratie en afspraken te komen of ontwikkelt 
Springtij zich tot actiehouder en werkt ze tussen de Fora door aan de executie van afspraken. 

• Heeft Springtij een eigen standpunt of faciliteert het de dialoog tussen standpunten. 
 

Dit jaar zijn we begonnen met het betrekken van de Springtij populatie bij de ontwikkeling van het 
programma voor het Forum voor 2020: de vele webinars en overleggen maken niet alleen dat de inhoud 
vooraf intensiever wordt besproken, maar ook dat er gedurende deze voorbereiding al vele 
werkverbanden en acties in gang zijn gezet. We hopen daarmee ook een begin te maken met het 
aanspreken van een bredere doelgroep en het creëren van meer impact. Hierbij zullen we ook na 
Springtij Forum meer activiteiten organiseren voor de follow up van afspraken.  
 
Na het Forum in september willen we met de Programmaraad opnieuw bespreken hoe Springtij zich 
verder kan ontwikkelen in de toekomst. Voor nu: bedankt voor de inspiratie en richting, een fijne zomer 
en tot in september! 
 
Warme groet, 
Annemieke en Katinka 


