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Partnervisie Springtij 2022 
 

 
Springtij versnelt de duurzame transitie van Nederland door mensen die het verschil willen maken bijeen te brengen in een inspirerende 
omgeving met kunst en natuur. Hierdoor verbinden we hart en hoofd en ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en 
handelingsperspectieven en worden systeemveranderingen gecreëerd voor een duurzame toekomst. Springtij geeft gevraagd en 
ongevraagd advies en richting aan veranderingsprocessen. Zo geeft zij, samen met haar partners, richting en voorwaartse kracht naar 
een CO2-neutraal, circulair, biodivers en sociaal Nederland. 
 
Springtij is een goede doelen stichting met een ANBI-status. Springtij werkt samen met partners, bestaande uit overheden, organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld, kennisinstituten en bedrijven, aan haar missie. 
 
De partners van Springtij steunen Springtij in-kind, via subsidies of opdrachten of door het afnemen van een partnerpakket. Bewust zijn 
de bedragen laag, waardoor Springtij veel partners en dus een grote spreiding heeft. Springtij is hierdoor niet afhankelijk van een 
bepaalde industrie. Springtij bepaalt in brede samenspraak met partners en niet-partners haar programma voor het jaar. Hierin neemt zij 
het voortouw. Het is niet mogelijk om een sessie of spreker ‘te kopen’ bij Springtij. Bij alle programmaonderdelen op het Forum en door 
het jaar heen werkt Springtij samen met de driehoek overheid, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven in kennis. 
 
Springtij steunt de beweging naar een duurzame wereld. Organisaties kunnen door het afnemen van een partnerpakket partner worden 
van Springtij. De voorwaarden om een partnerpakket af te kunnen nemen is dat de organisatie ook in beweging is, binnen hun eigen 
invloedsfeer, naar een CO2-neutraal, circulair, biodivers en sociaal Nederland. 
 
Om bovenstaande te ondersteunen worden afnemers van het partnerpakket gevraagd om zich te committeren aan onze 
partnerschapscriteria en onze missie te ondersteunen. Springtij realiseert zich dat de ene partner verder is met duurzaamheid integreren 
in haar core business dan andere partners. Echter, als organisaties serieus zijn met het verduurzamen van hun business en zij meewerken 
aan gezamenlijke verduurzaming van hun industrie zijn zij welkom. Springtij is inclusief. We beoordelen organisaties op wat zij nu doen en 
niet op hun verleden. Springtij gelooft dat de uitdagingen waar we voor staan innovatieve kracht en opschaling nodig heeft. 
 
De partnerschapscriteria worden bepaald, en gedeeld voor input, in 2022. Om niet zelf de criteria te hoeven opstellen (Springtij is een 
kleine stichting) hebben we gesprekken met organisaties die hetzelfde doel hebben als Springtij om te kijken bij welke criteria we kunnen 
aansluiten. Vanaf 2023 vragen we de afnemers van onze partnerpakketten om de criteria te onderschrijven. 
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