
Beste mensen, we beginnen zo, verzoek aan iedereen zijn microfoon gemute te houden, we zijn met 

veel mensen vandaag 

… 

Het is een mooi moment voor ‘Universal Basic Income’ wellicht 

En wat is een oorlogseconomie? Alleen noodzakelijke dingen? 

Als een of twee landen in Europe dat zou doen zou dat interessant zijn. Dit is een alternatief voor het 

geld direct naar de bedrijven 

compliment hoor... 

 (basic income)  

Break Out rooms op basis van thema's? 

In dat geval eerst thema’s inventariseren… 

I am better speaker in English, but can follow Dutch 

Hoe gaan we naar aanleiding van de brief van wethouder Kathmann de digitalisering van het MKB 

versnellen? 

dilemma: als je niks aan economie verandert, dwz het financieele systeem, dan blijven de drijfveren  na 

corona dezelfde…   

in sessie 43 is nog plek, we zijn maar twee. we hebben borrelnootjes 

X hier. Ik heb geen webcam op mijn pc, wel een microfoon. Even voorstellen: in Wageningen bezig met 

een netwerk voor transitie in landbouw en voedselvoorziening 

In plaats van instituties afbreken is het vruchtbaarder om andere verhalen te vertellen en mensen 

binnen instituties daarin mee te krijgen 

Eens met X en het kan zijn dat we nu sneller en makkelijker mensen binnen instituties meekrijgen. Maar 

kan dat ook nog gerichter? 

De crisis heeft zekerheden onderuitgehaald. Daar kunnen we met een nieuw verhaal nieuwe perspectief 

geven 

Inderdaad: wat zijn aspecten van de wereld 'na corona' waar we naartoe willen? 

En zijn daar meer mensen voor de mobiliseren ;-) 

Mijn vragen zijn hoe ik dit programma ook voor bijeenkomsten voor de RES met ca.  150 personen kan 

gebruiken. Dat er ook verschillende workshops kunnen gegeven worden en ook plenair workshop 

gegeven kunnen worden. 

De tijd van polderen is voorbij! :) 

I can be reached at x. Curious how Drift would like this conversation to unfold 



Vraag post corona: Hoe kan ‘urgentie’ vastgehouden worden als (ergste) dreiging voorbij is? 

Onze take-out (groep 15): hoe helpen we mensen ‘veiligheid’ te vinden in deze nieuwe werkelijkheid 

zodat we niet hoeven terug te vallen in het oude. 

nieuwe parallellen opbouwen 

Ik heb een vragenlijst opgesteld:  https://lnkd.in/g6D4SHy  

De vragenlijst is geen persoonlijke vragenlijst met als opzet om jezelf te checken op symptomen, het is 

om in kaart te brengen waar de ziekte zich verspreid over Nederland en hoe snel. 

 

De vragenlijst draagt bij aan de informatie over de verspreiding van Corona over Nederland. Het is van 

belang om informatie te verzamelen over hoe de ziekte zich verspreid over Nederland om verdere 

uitbraak in te dammen en toekomstige uitbraken beter te. Mocht je interesse hebben in de bevindingen, 

laat dan onderaan je mailadres achter.  

 ... en instituties reorganiseren zich wel weer op een nieuwe koers. 

Onze kamer (13?) zegt: Hoe bereiden we ons voor op jet argument van de rechtse partijen straks, dat er 

nu geen geld is voor klimaatdoelen? 

welke instituties staan boven aan de verlanglijst? 

ons punt ging over de sociale dimensie van deze crisis. We beseffen ons des te meer hoe we onderling 

afhankelijk zijn, wellicht kan dat leiden tot blijvende veranderingen in het systeem 

Wij spraken over verbinden van korte en lange termijn oplossingen na de crisis. En hoe we daar ruimte 

voor maken in de gesprekken in boardrooms en daaromheen. Tussenruimtes inrichten om de crisis 

kansen en bedreigingen te bespreken. Zoals we nu doen. 

Par vragen uit de breakout: geldoverschot op NL begroting wordt nu uitgegeven aan redden bedrijven 

en ondernemers. Dat geld was nodig om de groene transitie te financieren. Met de huidige uitgaven 

raken we aan de grenzen van de EU begrotingsregels. Gaan we die aanpassen om na de crisis nog te 

kunnen investeren in de groene transitie? 

Groep 6 | Ging over o.a. de onafhankelijkheid om over lange termijn te denken. Softspace methodiek in 

het kraaiennest van de samenleving. 

Hoe kunnen we zoren dat bij het opstarten van nieuwe bedrijvigheid heel sterke duurzaamheidseisen 

geseld worden? 

Hoe zorgen we ervoor dat we na deze crisis beter in staat zijn om de dialoog te kunnen voeren over de 

nieuwe economie en duurzaamheid. en hoe brengen we onze koplopers in een goede positie? hebben 

we al goede voorbeelden dan paraat? 

Kamertje @: we zien nu ineens "goed gedrag", hoe kunnen we dat vasthouden? 

eens van polderen is voorbij. Stellig zijn: Susstainable developments goals zijn geen doelen meer, maar 

de grenzen waar we binnen moeten blijven. 

Zorg dat de zwakkere weer de prijs gaat betalen voor de crisis 



Ook kleine bedrijven 

Hoe zorgen we ervoor dat dit niet gebeurd? 

SDG’s meer in beeld - herijken - laden 

Herwaarderen van de waarde als mens - niet alleen consument 

De highlights uit groep 39: 

Wat zijn de goede principes en welke waarden horen daarbij? 

Wat is de common good, en wie gaat daar de regie op voeren? 

Wat zijn de juiste patronen en hoe hoe herkennen we die? 

Welke botsende perspectieven zijn er in zo'n crisis? Hoe komen we samen tot een gedeeld wensbeeld 

voor de toekomst?  

Kamer 22: "wat als er een lijstje komt na de corona cirisis, met "DIT ZIJN DE NIET-DUURZAME 

BEROEPEN" "  

Hoe gaat de overheid haar sturende regisserende rol na deze crisis vasthouden en voortzetten? We 

hebben de actieve zelfverzekerde overheid nodig voor de andere crises. 

uit groep 5, bestaat er na deze crisis wel voldoende draagvlak in de samenleving voor grote benodigde 

transities of blijft het besef van urgentie beperkt tot de bubbel waar wij zelf ook toe behoren 

Groep 5: Zet deze crisis 10.000, 100.000, 1 mln of 17 mln mensen in beweging richting ander systeem? 

Hoe groot is deze bubble van transitiedenkers - en doeners? 

ons: hoe betrekken we de sociaal-maatschappelijke kant (beter) bij transities. Hoe kunnen we 

veerkracht nu ECHT organiseren (niet alleen in theorie). Hoe zorgen we dat we niet terugvallen in het 

oude. Hoe wetenwe dat deze digitale transitie wel zo duurzaam is? 

Draagvlak creeeren voor verandering die moet komen: aan burgers voorleggen; met zijn allen beslissen 

waar het naartoe moet, niet alleen experts. Veel democratischer! 

Wij zijn al tijden bezig met veranderingen in bijv onderwijs, gezondheidszorg, andere manier van 

werken, milieuzaken, duurzaamheid. Hoe kunnen wij alles wat wij nu leren tijdens deze crisis om te 

gebruiken om deze veranderingen, vernieuwingen nu vast te houden en een nieuwe normaal te laten 

zijn. 

hoe krijgen we de maatschappelijke wens voor een duurzamere en eerlijkere wereld in álle 

verkiezingsprogramma's voor komend jaar? 

Groep 14: hoe kunnen we deze crisis gebruiken om veranderingen door te voeren/blijvend die eerst niet 

mogelijk waren? Bijv. in de Mobiliteitstransitie. Welke randvoorwaarden moet je veranderen, hoe regel 

je dat veerkrachtig in een onzekere tijd?  

Wij hebben niet echt meegetypt zo te zien. Maar afrondend dachten we voornamelijk dat het belangrijk 

is om de komende 30 dagen het ‘juiste’ verhaal te vertellen over wat de kwaliteit van leven is (meer tijd 



voor elkaar, minder consumptie). De 30 dagen komen ervandaan dat een gedragsverandering dan op 

het individuele niveau van de grond komt. Het is dus belangrijk om vast te houden aan de verandering 

en niet terug te vallen in oude patronen. Groep 12 geloof ik. Aanvullingen nog? 

En: hoe voorkomen we dat we niet opbouwen richting de oude economie maar naar een nieuwe, 

duurzame economie?  

wij in kamer 5? hebben gesproken over de krachtige rol van de publieke sector en hoe ze die kan 

bestendigen 

groep 15: mooi gesprek over hoe allerlei initiatieven van "onderop" en hoe we die overeind houden 

komende tijd. 

met elkaar definieren: wat willen we loslaten (het oude)? wat willen we omarmen (het nieuwe)? 

kenmerk van een transformatie is dat wat vroeger bijzaak was, nu hoofdzaak wordt - en vice versa. Hoe 

zien wij dat? Middels wat voor proces kunnen we daar samen een visie op ontwikkelen? 

De highlights uit groep 39: 

Wat zijn de goede principes en welke waarden horen daarbij? 

Wat is de common good, en wie gaat daar de regie op voeren? 

Wat zijn de juiste patronen en hoe hoe herkennen we die? 

Break out 36: Verandering? Hoe make we dat leaders als ‘professional’ well gain driven zen was ze als 

individual ‘person’ al aanvoelen 

Kamer 9: je kunt bewegen als het vloeibaar is.  

Plan B kan zijn: naar een stationaire economie. 

voedslebanken draaien op vrijwilligers die behoren tot de risicogroepen. überhaupt draait het 

vrijwilligerswerk op senioren. ook daar gaat het wringen 

kamer 3: hoe te organiseren dat we echt leren en er sterker uitkomen. deze vraag komt van resilient 

rotterdam 

We gaan nu vanuit de overheid miljarden besteden aan de beheersing van de crisis. Hoe kunnen we 

zorgen dat dat geld tegelijkertijd een impuls geeft aan de samenleving die we willen worden. 

Hier met name de vraag hoe we de plasticiteit die “het systeem” (met name de gezondheidszorg) heeft 

getoond, die veel groter blijkt dan gedacht, in de rest van het systeem ook gaan ontsluiten, de komende 

tijd. 

Groep 23: De transitie het is een dubbeltje op dit kant. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de transitie de 

goede kant op gaat? We hebben al zo veel goede plannen op de plank liggen. Hoe kunnen we met deze 

groep invloed hebben op het kabinet voor de lange termijn.  

Dat moet wereldwijd, tenminste EU: hoe stellen we aan ons burgers de vraag: In welke wereld willen we 

leven? (kamer 9) 



Zeer geschikt Taal is een virus 

groep 31: dat het anders moet daar zijn we het mee eens, maar hoe? gaan we niet na deze crisis niet 

gewoon terug naar hoe het vroeger ging. Sociale contacten zijn weg gevallen en komen nu weer terug 

Ik ben op dit moment een hoogzwangere moeder aan het helpen die al drie kindjes heeft om spulletjes 

te hebben als ze bevalt. Allemaal online. Ik ben blij dat ik dan kan doen, maar ik vind het ook moeilijk. Ik 

kan 1 iemand helpen, maar dan moeten er in Rotterdam echt nog meer mensen echt extra omhoog 

zitten door de nieuwe situatie. Ik probeer het pragmatisch te bekijken. Maar ik voel me ook 

verantwoordelijk om Rotterdammers te helpen omdat het goed met mijn gaat.  

kamer 25 heeft ook niet zo meegetypt, We hebben het over wenkend perspectief voor ondernemers 

gehad en hoe kun je ze beter in nieuwe economie laten acteren. Overheid kan beter middelen inzetten 

om nieuwe samenwerkingsverbanden te facsiliteren 

Groep 31: Hoe kunnen we deze crisis gebruiken om een duurzame transitie te maken? Dit komt met 

angst om het oude systeem los te laten, huidige maatregelen zijn wellicht gestoeld hierop. Hoe kunnen 

we hieruit komen en een ander systeem opbouwen? Terug naar duurzaamheid, minder haast, minder 

individualisme en meer sociaal groepsgevoel, niet alleen nu, maar ook in de toekomst als deze crisis 

weer voorbij is. 

Hoe kunnen we bij het herstellen van de crisis zorgen dat  de grote solidariteit en de grote solidaire 

krachten en zelforganiserende vermogens die nu zichtbaar worden - de veerkracht van de samenleving 

en de zorg, vastgehouden worden? Allereerst die krachten heel zichtbaar maken in de bewustwording, 

en daarna zorgen dat mensen een bestaan kunnen leiden zodat zij in hun eigen leven een vrije keuze 

hebben, om meer ruimte te hebben voor zorg voor elkaar en voor het samen organiseren van essentiele 

functies zoals voedsel, mobiliteit wonen, energie etc..  Een belangrijke voorwaarde is bv dat wonen en 

energie niet zo duur zijn, dat we gedwongen zijn lange werkdagen te maken.  

We lopen het risico dat we niet in dezelfde valkuil te trappen als Occupy na de vorige crisis, dat iedereen 

wel iets kan noemen dat anders moet, maar dat er geen gemeenschappelijke focus is. Dan verwaterd 

het momentum. 

Ik ben benieuwd hoe we als bevolking de regering die kant op kunnen krijgen, richting een duurzame 

samenleving 

welke wetten gaan stimuleren om dit momentum vast te houden? 

Wat wil je dat groter wordt: krachtenbundeling Bd landbouw, regionale agrobiologische landbouw , die 

positieve impact heeft op milieu en sociale omgeving 

groep45: democratisch proces: hoe betrekken wij burgers i 

Hoe kunnen wij "post-growth" lokale econonies bouwen? Wat moeten wij aangepast?  

We hebben de afgelopen 30 jaar de gevolgen gezien van doorgeslagen marktdenken (alles aan de markt 

overlaten). Historisch gezien wordt dat altijd een race to the bottom (Bas van Bavel). En aan gezamelijke 

eigendommen zoals de omgeving zit geen prijskaartje. En tegen het beprijzen daarvan is uiteraard een 

sterke lobby (huidige belangen). Dus wat m.i. nodig is: stevig tegengewicht tegen de gevolgen van vrije 



markt. Wetgeving kan. Maar ook belasting en subsidie inzetten in de richting waar we naar toe willen. 

Precies om te voorkomen dat winst privaat wordt en publiek voor de kosten opdraait. 

Kortere ketens, regeneratieve economie 

Hoe geef je mensen het vertrouwen om het oude los te laten?  

welke regels moeten er komen, zodat overheden burgerinitiatieven meer kansen bieden, en niet 

automatisch samenwerken met grote partijen? 

punt is dat ons 'leefniveau' niet volhoudbaar is. we moeten dan ook niet alleen veranderen, maar ook 

stuk terug in bezit en voorzieningen en comfort. Dat vergt sociaal culturele aanpassingen,  

De voor de noodzakelijke economische transitie gewenste transformatie van centraal naar decentraal, 

lijkt heel erg op hoe je pandemieën inperkt, naar lokale controleerbare haarden, wellicht dat dat kan 

inspireren? Beetje kruisbestuiving van oplossingen kan geen kwaad. 

Hoe kunnen we van een egosysteem- naar een ecosysteem wereldbeeld? 

Goed idee Olaf! 

Het mooie en hoopgevend is wat mij betreft dat de door Klaas van Egmond bepleite doel-middel-

omkering momenteel een feit is: de waarde gezondheid stuurt momenteel de economie aan en het 

financiële systeem zorgt dat de economie een beetje stabiel blijft althans dat is wat ik denk te zien. 

Vraag is hoe houden we dit vast, maar dan zonder virus? 

Hoe voer je het gesprek? 'Ja maar, de economie stort straks in!' Ja, en dan? In NL zullen we niet snel 

honger lijden. Behalve als we de oneerlijke verdeling  handhaven 

in het boek 'gebroken kringlopen' kom ik uit op jaren zestig als wellicht volhoudbaar niveau van leven. 

We komen een eind in de richting nu... 

dus het gaat over groot maken, zichtbaar maken van de goede voorbeelden in de praktijk. Daarvoor is 

aandacht en geld nodig. 

hierin kunnen we leren van Klimaatgesprekken! 

verandering in systemen  begint bij veranderen in mindset, in persoonlijk veranderen. Dat begint dus bji 

mensen. En een mens doet dat niet zomaar. Veranderen is ongemakkelijk. En als we de kans krijgen 

schieten we weer terug in oud gedrag. Hoe zorgen we dat we voldoende lef en vertrouwen behouden 

voor een periode van ongemak en verandering? 

De economie stort niet in, maar wordt verbeterd. De op exponentiële groei gebaseerde economie zou 

sowieso zijn reeds ingezette systeemcollaps wel voortzetten. 

Groep 32, onze vragen samengevat: Hoe houden we dit momentum vast en zetten we reeds bestaande 

(proces)kennis en ervaring in (met ICT als ondersteuner om kwaliteit van leven te verhogen)? 

Ik zie nog steeds veel polarisatie in de klinaatgesprekken. Hoe kunnen we dat gesprek beter voeren 

zonder direct als klimaatkerk uitgemaakt te worden?  



Leiders moeten beginnen onderscheid te maken tussen welVAART & welZIJN. Twee totaal verschillend 

zaken. 

Tijdens WOII tekenden Van de Broek en Bakema aan het nieuwe Rotterdam. wie tekent nu de nieuwe 

wereld na de crisis?! 

Dat doen wij wel ;) 

Ik vermoed dat de angst bij veel mensen nu zit in onzekerheid: gezondheid, inkomen, huisvesting,... Als 

we dat beter zouden regelen (zekerheden, onafhankelijk van contractvorm of woonvorm). Wellicht is er 

dan meer ruimte voor een beweging vooruit (ipv willen vasthouden wat er was)...  

Idem, ik moet nu uitstappen, maar DANK voor dit initiatief en dat jullie hier allemaal zijn! 

Vraag - voor wie het hier weet - ik ben net aangehaakt. Hoe kom ik in een kamernummer? 

Ik ga nu weer terug naar m'n kids. Bedankt en tot snel weer ziens! Naast Transitieagenda vooral 

aandacht voor nieuwe waarden, anders wordt de TM agenda zelf weer een technisch trucje, net als de 

technocratischeaanpak van de energietransitie.  

Voortbouwend op X's punt: accountability (van banken etc) 

veerkrachtige verbindingen; true price (stoppen met externaliseren); economie gericht op 

waardeBEHOUD 

Misschien moet mensen wel persoonlijk verantwoordelijk worden voor hun manier van besturen  

belasting: Ex tax 

in ijsland gebeurde dit wel https://www.npostart.nl/in-europa-de-geschiedenis-op-heterdaad-

betrapt/05-01-2020/VPWON_1285535 

Exactly, zegt X nu ook.. ;-) Eckart Wintzen's gedachtengoed; wat een visionair 

ja 'accountability' geldt inderdaad op alle niveaus: van persoonlijk, institutioneel, maatschappelijk etc 

We zien nu welke mensen 'essentieel' zijn: zorg, brandweer, ... De waarde daarvan is veel hoger dan die 

van bijv een effectenhandelaar, die voornamelijk maatschappelijke kosten veroorzaakt... Idee: zorgen 

dat essentiele mensen of zij met maatschappelijk belangrijk werk veel meer betaald krijgen. Bijv. door 

belasting en subsidie inzetten.  

In Vlaanderen krijgt iedere vrijwilliger een gratis vrijwilligersverzekering van de overheid 

https://radio2.be/de-inspecteur/ben-jij-een-coronavrijwilliger-lees-hier-alles-over-de-

vrijwilligersverzekering  

We zijn veelal vooral bezig met symptomen en hoe erg ook - coronacrisis, klimaatcrisis etc; dit zijn 

gevolgen van meer structurele, dieperliggende problemen. Als we écht een betekenisvolle transitie 

willen versnellen, zullen we (ook) naar die dieperliggende oorzaken moeten kijken. Hoe verhouden wij 

ons als mens tot elkaar en tot ons (eco)systeem? en wat willen we daarin anders zien? bv van 

'exploiteren naar regenereren', van waarde onttrekken uit private utilities naar (weer meer) waarde 

onttrekken (en herinvesteren) uit public utilities, werken aan een 'smart commons', 'burgerkapitaal' etc 

https://radio2.be/de-inspecteur/ben-jij-een-coronavrijwilliger-lees-hier-alles-over-de-vrijwilligersverzekering
https://radio2.be/de-inspecteur/ben-jij-een-coronavrijwilliger-lees-hier-alles-over-de-vrijwilligersverzekering


Wij merken ook dat bedrijven enorm veel in gang zetten. Er is ook een denktank in gang gezet: 

https://www.coronadenktank.be/  

En over praktische voorbeelden: via online burenhelpen-netwerken etc mijn hulp willen aanbieden aan 

ouderen en kwetsbaren maar daar stonden 2 dagen geleden alleen nog 'hulpvragen bij lampen 

ophangen'op.. Dus virtueel mogelijk niet de juiste manier om die doelgroep te bereiken in tijden van 

corona.. ;-) vervolgens maar een briefje opgehangen bij de lokale supermarkt. Hingen al meer briefjes. 

Nog geen concreet hulpverzoek terug  

GROEP 9: wat is van waarde - vraag dat lokaal! 

Zoek naar uitweg uit politieke polarisatie (Den Haag) 

Waar moeten we mee stoppen - zorg dat dat Europees gebeurt. 

Verbinding tussen lokaal & Europees kan zijn: de burgemeesters. 

Ook van belang: kunstenaars, schrijvers, journalistiek, media. 

WAARDEN zijn veel eenvoudiger dan maatregelen, beleid.  

Waarden passen op één A4 - daar zouden we mee kunnen beginnen. 

Breder: KOOP LOKAAL!!! 

We’re back! 

Juist nu! 

Resilience asks us “how do we keep what we really want to keep?” 

Relinquishment asks us “what do we need to let go of in order to not make matters worse?” 

Restoration asks us “what can we bring back to help us with the coming difficulties and tragedies?”  

and Reconciliation asks us “what do we need to reconcile ourselves with?”... all are so very relevant to 

the times we are now living in together 

vanuit break out room7: afbouwen: - bepaalde aannames, zoals aanname dat we gelukkig worden van 

spullen en dingen kopen.  

- aanname dat luchtvaart, Schip hol, gewoon moet kunnen groeien, terwijl dit ten koste gaat van 

publieke zaken 

Kamer 6: Gesprek over de sociale veiligheid die nodig is om te veranderen en dat huidige crisis die 

veiligheid kleiner maakt. Wel lastig in tijden van verandering. Gaat ook sterk over vertrouwen in 

koplopers die verschilmaker mogen zijn. 

wij hebben het gehad over 26 duurzaam lokaal voedsel voor 0% BTW. Goed idee, maar is dat niet te snel 

om in oplossingen te denken. 

Groep 32: we moeten een lonkend perspectief creeeren dat alle partijen bij elkaar brengt en zorgt dat 

individuen zich weer gezien voelen en hun rol durven pakken. Dit moet ook over grenzen heen worden 

pgepakt. Ook eerder zijn hiertoe al initiatieven genomen maar die waren te evrsnipperd / de 

https://www.coronadenktank.be/


samenleving te individualistisch; corona brengt momentum om dit wenkende perspectief echt door te 

laten zetten. 

Groep 29: verbinden van inspirerende bottom up initiatieven met drastisch anders - top-down - 

internationaal beleid op gebied van handel, landbouw en milieu. Meer info: https://www.rechtstreex.nl/  

en https://www.vredesmuseum.nl/download/regionalisering.pdf  

ook over Holland Houtland, boeren nieuw business model, lokale grondstoffen verbouwen voor de 

bouw! 

Room 5: Kun je als bestuurder/CEO/directeur/minister jezelf en je naasten onder ogen komen met de 

beslissingen die je in je rol/functie. Zo ja, dan ben je goed bezig, zo nee, dan niet...  

Kamer 17: boeiende discussie met x en x. Een samenvatting die geen recht doet aan de breedte en 

diepte van de discussie: we constateren dat er niet één ‘goede manier voorwaarts’ is die voor iedereen 

gaat werken. Daarom zul je toch specifieker moeten kijken naar de routing. Hoe kun je decentraal 

ophalen wat er mogelijk en nodig is? 

Break out room 7 opbouwen: 

 - Er is een verschil tussen welvaart en welzijn. Bouw welzijn, datgene wat we zijn als welzijn op. Wat er 

nu gebeurt: saamhorigheid, solidariteit 

- Herijken wat waardes in onze maatschappij 

vanuit groep 31: Hoe kunnen we goeie dingen opschalen? Klimaatgesprekken is een mooi intiatief/er is 

angst om de huidige systeem los te laten/ de happy few/ we zijn er al mee bezig/ de 100km regeling is 

een voorbeeld dat een maat regel vanuit de overheid zeker werkt/ de 15% die echt niet mee willen 

doen, niet te veel energie geven/ de omschakeling van de early adapters naar groter hoeveel heden zijn 

wij vandaag een voorbeeld van/ commons zijn heel belangrijk/ storytelling/ prestatie druk/ nieuwe 

studies die echt op de person zijn gericht niet op tentamens en prestatie drang/ 

Uit groep 5: verhalen krijgen draagvlak als ze een lange horizon over generaties heen hebben: wat voor 

soort samenleving wil je voor de volgende generaties? Zulke op waarden gedreven verhalen verbinden. 

Daar zijn dan wel moedige politici voor nodig, die gaan staan voor een langetermijn visie. En het 

initiatief nemen. 

Uit groep 22: Hoe zorgen dat het bail-out geld goed wordt uitgegeven met oog op lange termijn. EN wat 

kunnen we doen om de trage ontwikkeling op gang te brengen, namelijk hoe we ons verhouden tot 

elkaar en onze rol in de wereld 

lokaal met Europees verbinden = Volt Europe bijvoorbeeld 

Groep 32: dit wenkende perspectief is bovendien een scenario wat pandemieen helpt voorkomen 

(minder verstoring ecosystemen, minder reizen, etc). duurzaamheid krijgt hiermee ook een 

volksgezondheidsperspectief. 

Kamer 17 vervolg: vind haakjes bij gremia waar mensen zich al toe verhouden, los van intellect, 

overtuiging etc. Denk aan verenigingen. 

https://www.rechtstreex.nl/
https://www.vredesmuseum.nl/download/regionalisering.pdf


Kamer 25: Hoe nemen we iedereen mee in de transities die we voorstaan? Hoe kunnen we in deze 

weken dit gesprek op gang brengen en houden, ook buiten de "eigen parochie"? Hoe voer je het 

gesprek dat wij nu voeren ook met de buurvrouw, de mensen in je straat, in je gemeente? Door de goeie 

vragen te stellen. Misschien wel gewoon door deze vraag te stellen: hoe wil jij dat jouw straat, 

gemeente, wereld eruit gaat zien als deze rare moeilijke periode voorbij is? Wat wil jij anders en wat wil 

jij behouden? En hoe gaan we dat doen? 

Kamer 33: Brede maatschappelijke raadpleging over het gezamenlijk oplossen van grote en kleine 

uitdagingen. Gebruik maken de kennis en ervaring die er al heel veel in de wereld beschikbaar is. Vooral 

oplijnen en faciliteren van kennis om de oplossingen te kunnen realiseren. Denk aan de opzet Nationale 

Wetenschapsagenda… 

in kamer 5 hebben we gesproken over het belang van ombouwen, het ombouwen van verhalen en het 

centraal zetten van gedeelde kernwaarden. daar kom je door andere vragen te stellen "wat voor 

samenleving gun je de tweede generatie na ons?" de verbinding is snel gevonden zodra eigenbelang 

overstegen wordt. dan worden ook in bestuurskamer andere besluiten genomen en dat hebben we 

nodig om deze transitie te versnellen. 

groep 31: dat er veel verschillende tools zijn SDGs, doughnut/ Klimaat gesprekken, er is voor iedereen 

iets te vinden wat je kan doen en ook personnelijk 

De wereld gaat weer groter worden. Globalisering was alleen maar mogelijk door goedkope energie (en 

goedkoop krediet). Beiden zullen er uiteindelijk niet meer zijn. Dan krijgen we vanzelf meer lokale 

ketens. 

Vanuit room 7 ook opbouwen:  

- vertrouwen in de wetenschap 

- luisteren naar elkaar 

- TRANSPARANTIE 

- Eerlijk zijn, kwetsbaar zijn, om hulp vragen  

Groep 5: goede verhalen maken; bijvoorbeeld over Herenboeren. Kun je ze zo vertellen dat het ook 

Telegraaflezer aanspreekt? 

nieuwe politiek: mooi dat nu Martin van Rijn is benoemd als minister. Dat mag na de crisis best groter 

worden: verbindend over partij grenzen heen! 

groep 2: van neo-liberale bedrijfsmodellen naar meer sturing op cooperatieve modellen. Die ontstaan 

nu ineens spontaal, dat vasthouden. Voorkomen dat heropbouw gericht is op ombouw. Invloed houden 

op herinvesteren via belasting, voorwaarden op leningen, wetgeving enz 

Misschien kunnen we studies ook meer op duurzaamheid gaan richten 

Friendly plug: https://www.doughnuttalks.com  

Kamer 11:  - dingen meer lokaal doen/ons lokaal organiseren 

 - hopen dat het nog lang gaat duren, omdat we dan de tijd hebben om de mogelijkheden daadwerkelijk 

https://www.doughnuttalks.com/


te onderzoeken 

 - 'verleiden' of 'inspireren' kunnen ineens onder hoge druk 

 - leren van deze crisis hoe we dingen onder druk kunnen zetten op gecontroleerde/gemanagde manier 

 - het 'mens zijn' weer centraal stellen 

- de vraag is nu altijd: hoe ga je van schattig naar schaalbaar? terwijl voor mij draait het om community, 

lokaal iets sterks opzetten. Is schaalbaarheid nog steeds de noodzaak? Schaalbaar anders definiëren 

 - 'profijt' voor mens, planeet en dier, niet in termen van winst.  

- analogie permacultuur: een systeem dat werkt in symbiose, niet al die onderdelen moeten een boom 

worden. Unity in diversity. 

 - gedistribueerd effect: hoe werkende modellen op dezelfde schaal op een andere plek tot bloei 

brengen 

 - gaan we de economie in andere waarden uitdrukken dan geld?  

Groep 46: voorbeelden die we nu zien als hergebruik van grondstoffen (steriliseren mondkapjes), lokale 

productie voor lokale markt (apotheek naait mondkapjes :-)). Maar ook 

Leuke ervaring dit… nu door corona crisis versnelt: Mijn afstuderen 1994 ging over je persoonlijke 

chatbox dat je vanuit je eigen persoonlijke ruimte met de hele wereld via internet in contact bent. 26 

Jaar later is dit werkelijkheid geworden ;) 

Doughnut economics bespreken via Zoom :-) 

Lees ook Mazzucato naast Rawforth 

Kate Raworth - Doughnut Economy 

Groep 11:  

- mensen die meer naar buiten gaan, de natuur en hun persoonlijke relaties herwaarderen 

 - interessant om te kijken wat er op social media gebeurt: gaan alle foodies nu andere dingen posten? 

 - Kennis vergaren, stil staan bij dat je informatie heel gericht kunt kiezen, en daar je aandacht bij kunt 

houden. Veel tijd nemen voor iets heel specifieks.  

- kun je hier ook over nadenken als je zorgen hebt over geld?  

 - enorme opening voor het basis inkomen? 

 - werk wat helemaal stil komt te liggen, 100% annulering. Vertrouwen kunnen hebben om innovatief te 

zoen, een situatie zich gaat aan bieden om ruimte te krijgen om na te denken, nieuwe oplossingen te 

zoeken.  

 Mee eens, wat je zei over basis inkomen. 

 - afbreken: de steun die alseerst naar bedrijven gaat, en niet naar directe mensen die werken 

Idd wat kost dit en zou het basis inkomen een uitkomst bieden 

 

Op de hoogte blijven van volgende stappen? Meld je aan: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciFLgedfOZGcmrzyKrjhTXe2XHqlxQ2NBtljv-

jEu7_BFaAA/viewform  

ik kan niet zo snel lezen en opletten… hoe kunnen we de links etc bewaren? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciFLgedfOZGcmrzyKrjhTXe2XHqlxQ2NBtljv-jEu7_BFaAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciFLgedfOZGcmrzyKrjhTXe2XHqlxQ2NBtljv-jEu7_BFaAA/viewform


Kunnen interessante boeken worden vermeld op DRIFT-site? 

conclusie uit sessie: alle partijen gaan de huidige crisis gebruiken om hun eigen agenda door te drukken, 

hoe gaan we ons gedegen op dat spektakel voorbereiden? Eerste voorwaarde voor positie: een heel 

helder , samenhangend krachtig verhaal naar de partijen die niet automatisch het transitiedenken 

onderschrijven. een verhaal waarin deze crisis niet als uitzondering gezien wordt, maar als een 

systematisch symptoom van ons kwetsbare model ( dat ook op allerlei andere manieren getroffen had  

kunnen worden (toenemende internationale spanningen, cyberwars, precarisering, ongelijkheid, 

klimaatopwarming etc.. )  

Klaas van Egmond ook even vragen!! 

Ik zag hier behalve Raworth ook Mariana Mazzucato voorbijkomen, dat onderschrijf ik, haar heb ik ook 

genoemd in de deelsessies.  

Hoe kun je zorgen dat je deze periode gebruikt om meer te zaaien van nieuwe ideeën. Laten we het 

zoomen promoten om meer communities te laten ontstaan 

https://b-ok.cc/book/3486277/a510ff Dit is het boek over de doughnut Economy van Kate Raworth 

Volgens mij moet je politiek van belangenvertegenwoordiging vervangen door politiek van “het belang”. 

In mijn bachelor aan de EUR werd heel weinig aandacht bested aan duurzaamheid. Bij Finance & 

Accouting werd er lachering gereageerd toen ik vroeg waarom bepaalde structuren (die de vorige 

economische crisis grotendeels veroorzaakt hebben) nog steeds aan de order van de dag zijn 

waarde? welke waarde? financieele waarde? definieren…. 

Binnen de economie “functionele waarde” en het behoud daarvan 

Dank voor interessant gesprek en gedurfd zoomexperiment. Ging best goed. Ik zou het leuk vinden om 

de presentatie en een recap te ontvangen en aangehaakt te blijven. Moet nu gaan. 

Mijn kinderen worden wakker (leve het thuiswerken ;)), dus ik moet er vandoor, maar supermooi en 

nuttig dit, ik blijf graag op de hoogte!   

Inderdaad nu herformuleren wat de ideeen over het goede leven zijn op een grootschalig niveau. Het is 

nu de tijd om te kijken welke waarden belangrijk zijn. Gezamenlijk de vraag stellen waar we vanaf willen 

en wat niet. Nu de komende tijd deze vraag maatschappijbreed uitzetten. 

@DRIFT, hoe lang mogen wij nog doorgaan met deze sessie? 

Andere conclusie: in huidige systeem van staat-marktkapitalisme waarin de publieke sfeer sterk is 

aangetast, is een extractiemodel, waarin externaliteiten op anderen afgewenteld worden. Lokaliserin, 

coöperaties, commons , bureginitiatieven bieden kans om waarde te creëren waarbij de externaliteiten 

zichtbaar zijn, er zelf verantwoordelijkheid voor wordt genomen en ze niet afgewenteld worden. Het 

betekent dat lokale initatieven en coöperaties versterkt moeten worden, dat ze meer moeten gaan 

samenwerken, kennis delen, samen voorwaarden opstellen aan overheden opdat deze manier van 

waardecreatie wordt gestimuleerd. 

https://b-ok.cc/book/3486277/a510ff


Groep 4 heeft het vooral over burgers een rol geven gehad. We vragen nu aan burgers om een centrale 

rol te nemen in het aanpakken van de coronacrisis; hoe kunnen we dat model gebruiken voor het 

aanpakken van andere grote uitdagingen? 

- Kunnen burgervergaderingen (voorbeeld: abortus in Ierland, Grand Debat over klimaatbeleid in 

Frankrijk, maar ook omgevingsvisie in Amsterdam Nieuw-West) hier een voorbeeld voor bieden? 

- Moeten burgers wel overal een mening over hebben? Moet je een burger niet gewoon een warmtenet 

geven ipv een gasleiding, en ze niet lastigvallen met alle omliggende discussies? 

Mazzucato is ook aangesloten bij Diem25 waar veel denkkracht zit over ecologisch, economisch en 

sociaal alternatieve economie. 

vanuit groep 23: hoe creëer je ruimte voor nog meer mensen om mee te denken? Hiermee kan je de 

transitie helpen realiseren. Wij denken dat nog veel meer mensen kan laten mee denken via zulke zoom 

sessies. "Spreek mee over Nederland na Corona". Waarin we gaan praten over echte waardecreatie. 

Sociaal en ecologisch. Denk aan de vitale beroepen die afgelopen jaar allemaal op het malieveld hebben 

gestaan. Dit gesprek spreekt heel veel mensen aan. Ook globalisering en afhankelijkheid van grote 

bedrijven is een gesprek waar veel mensen over willen praten. Wij denken dat er veel behoefte is bij 

veel Nederlanders om in deze tijd over de toekomst na te denken. Dit helpt ook om angst en gevoel van 

machteloosheid te bestrijden.  Meer democratie en de overheid helpen om de lange termijn in de gaten 

te houden.  

van ons mogen jullie zo lang doorgaan als jullie willen, maar rond 17 uur eindigen wij 

Zorg voor inclusieve samenleving, dat iedereen digitaal mee kan doen. Nederland is divers en de 

bevolking is veelzijdig. We moeten de diversiteit gaan omarmen. Het idee kwam naar voren om de 

Uitvoeringsagenda van de NOVI rondom online communities te organiseren. De overheid kan van deze 

Online Conferentie veel van leren. 

Stilstaan gaat vooraf aan veranderen 

yes and ACT 

Ik moet nog denken aan Economy for the Common Good (Christian Felber) 

"The Economy for the Common Good is a widely demanded alternative to the – inhumane, instable and 

unsustainable – ruling economic model. It is post-dualistic, overcomes both capitalism and socialism, 

and is based on the values that make human relationships flourish: empathy, dignity, solidarity, 

cooperation, justice, and sustainability." 

Hij stelt ook een 'common good balance sheet' voor organisaties voor (in plaats van alleen financiele 

resultaten) en er zijn al aardig wat organisaties die dat gebruiken. Zie bijv. dit fragment 

https://youtu.be/dsO-b0_r-5Y?t=441  

Suggestie voor een volgende bijeenkomst: eenieder deelt de verhalen met de doorkijkjes naar straks en 

de best practices in het nu. Het zijn die verhalen die nu richting helpen geven. 

Eens over de noodzaak van een inclusieve samenleving. Niet blijven preken voor eigen parochie, ook de 

groepen mensen met een migrantenachtergrond meenemen, ook de mensen in de wijken waar veel 

sociaal-economische problemen zijn, ook de mensen met een minder theoretische opleiding etc.  

https://youtu.be/dsO-b0_r-5Y?t=441


Verhalen zowel over hoe het er uit ziet als hoe we daar kunnen komen (mensen die anderen helpen het 

te ‘zien’ etc) 

Ja, de kracht van online conferentie implementeren, ook in het politieke debat. 

Precies Derk, niet te makkelijk al t oude over boord gooien zoals je net zei. Pleidooi voor nuance en 

complexiteit en weerstand juist opzoeken. Jullie indeling opbouw, afbouwen en ombouwen is goed. 

Voor opbouwen zou ik zeggen: laten we de boel weer opbouwen en weer opstarten rond de nu zo 

gewaardeerde essentiele functies. Aandacht voor wat goed liep en welke enorme (niet fin.) 

maatschappelijke waarde mensen toevoegen en aandacht voor wat mensen in de vitale functies niet 

goed faciliteerde. 

vergeet niet dat anderen wel blind gaan voor hun agenda. Kijk naar bv KLM 

Eens over het delen van best practices. Ik heb er wel enkele die ik graag wil delen omdat ik zie dat ze 

kansrijk zijn of al succesvol. 

Afbouwen: politiek debat  vanuit eigen mening, perspectief en wensen voeren. 

Opbouwen: kaarten open op tafel leggen vanuit maatschappelijk perspectief en andere manier van 

overleggen, vanuit waarden en startpunten waar iedereen zich in kan vinden.  

Nieuwe democratie opbouwen zonder poldergroepen en met groepen die willen zoeken naar 

oplossingen. 

Drie belangrijke aandachtspunten zijn (1) creëer waarde (2) transformatie gaat om mensen (3) speel, 

ervaar, leer 

Ondernemersgroepjes staan stil (ik ben ondernemer), omdat dit nog erg op fysiek contact gericht is. 

Laten we meer van dit soort zoom-sessies organiseren 

Kunnen jullie niet een tv programma beginnen bij de NPO met Drift?  

vandaag inspirerend, de groep gesprekken zijn waardevol en vragen om opvolging , zeker in onze groep 

2,  rol van de "commons"  . Wil me daar wel mee bezig houden !! 

Die dan kunnen vertalen naar de verschillende niveau's en interesses 

Helemaal eens met X: pak die rol en samen hebben we een enorme slagkracht 

Derk for our COMMON representative !! 

Kijk hier voor inspiratie: https://scontent.fcrl1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/p960x960/89822677_10157542271252732_3864649149609672704_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=802

4bb&_nc_ohc=qucRCSpE_hgAX-GHNhd&_nc_ht=scontent.fcrl1-

1.fna&_nc_tp=6&oh=54040dd8c70cf821130e28da2d8fa3b4&oe=5E988ABC  

dat denken over de toekomst werkt stress verlagend 

We zouden gezamenlijk een bericht in de krant kunnen zetten 

eens! Prima initiatief! 

https://scontent.fcrl1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/89822677_10157542271252732_3864649149609672704_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qucRCSpE_hgAX-GHNhd&_nc_ht=scontent.fcrl1-1.fna&_nc_tp=6&oh=54040dd8c70cf821130e28da2d8fa3b4&oe=5E988ABC
https://scontent.fcrl1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/89822677_10157542271252732_3864649149609672704_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qucRCSpE_hgAX-GHNhd&_nc_ht=scontent.fcrl1-1.fna&_nc_tp=6&oh=54040dd8c70cf821130e28da2d8fa3b4&oe=5E988ABC
https://scontent.fcrl1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/89822677_10157542271252732_3864649149609672704_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qucRCSpE_hgAX-GHNhd&_nc_ht=scontent.fcrl1-1.fna&_nc_tp=6&oh=54040dd8c70cf821130e28da2d8fa3b4&oe=5E988ABC
https://scontent.fcrl1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/89822677_10157542271252732_3864649149609672704_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=qucRCSpE_hgAX-GHNhd&_nc_ht=scontent.fcrl1-1.fna&_nc_tp=6&oh=54040dd8c70cf821130e28da2d8fa3b4&oe=5E988ABC


Ja! Dank voor het denken en de analyses! Nu is het inderdaad toch wel tijd actie, gebruik de methodes, 

bijv de matrixen oud denken - oud doen vs nieuw denken - nieuw doen en koppel daar resources aan. 

Het geeft onderbouwing. Er zijn al veel systemen en initiatieven in plaats die we kunnen inzetten 

zoals de vegetarische slager heeft gedaan 

Je hebt zo'n 30 dagen nodig om tot gedragsverandering te komen. Die tijd lijken we nu te krijgen! 

Let op: multinationals denken NU al wel aan hun toekomst… Burgers nu wel in verlamming. Maar laten 

wij al wel gaan bouwen. 

mooi gezegd. Wij kunnen er wel aan werken in de tussentijd. Dit geeft sommige mensen ook juist rust. 

We moeten alleen niet deze kans voorbij laten gaan. Er staat te veel op het spel. 

Klopt: nieuwe gewoontes: na 30 dagen kansrijk. 

rust afwachten is te laat, geld wordt nu uitgegeven om te redden wat we willen redden. Dit is de tijd. FF 

geen bier drinken Derk, doorpakken :-) 

Goed punt wat plasticiteit vh systeem. Dat is precies wat ik zie. Er kunnen in korte tijd nieuwe 

gewoontes ontstaan, nieuwe culturen 

ja maar crisis heeft ook wel duidelijk gemaakt dat marktwerking in de zorg waanzin is, en dat 

samenwerking er nu voor zorgt dat het werkt ... 

We moeten pragmatische blijven kijken 

Eens. Maak gebruik van de crisis.  

Er zijn ook juist mensen die in crisistijd heel goed kunnen fungeren. Die kunnen juist de mensen die daar 

meer moeite mee hebben ontlasten. Dus ik denk ook mensen ruimte geven die dat nodig hebben en 

rustig incrementeel stappen zetten naar de toekomst. 

eens. Nu durven duiden.  

Door de kennis die we hebben kunnen we de transitie deels sturen, i.p.v. afwachten tot er wat gebeurt 

Helemaal eens. We kunnen niet wachten met ontwikkelen van ideeen.  

Gisteren de Shockdoctrine uitgelezen, shocks zijn momenten die je kan aangrijpen voor goede en 

slechte veranderingen. Juist in deze tijd worden beslissingen gemaakt! 

WE ARE ALL CREW : Dit is het moment. 

De financiële crisis is helaas niet benut omdat we geen plannen hadden.  

Let's do it people 

eens met rovers: wees voorbereid op de keiharde strijd om het oude systeen te behouden 

Handelingsperspectief voor een nieuw, positief veranderverhaal: we kunnen het iedereen (die dat wil) 

naar de zin maken. (ipv we moeten het 'systeem' veranderen of we kunnen het nou eenmaal niet 

iedereen naar de zin maken, waarom eigenlijk niet?) 



Als je de wereld wilt veranderen, doe je dat niet door mee te doen in datgene wat je NIET wilt in mijn 

optiek.  

Het hebben over een STRIJD in een keiharde wereld, helpt in mijn optiek NIET. Be the change you want 

to see 

Ik moet er vandoor mensen. Super dank Derk voor het organiseren en goed om zo veel bevlogen 

mensen te zien en te spreken. Goed weekend allemaal 

Geheel mee eens. Er zijn namelijk nogal wat gevestigde belangen (belang bij de status quo). Met hun 

lobby...  

Dus dat gaat wel kracht kosten om te veranderen ofwel bundelen van energie lijkt me essentieel... 

Eens - nu het moment. Maar NIET om een kant en klare agenda neer te zetten. NU zaak: vraag burgers 

uit alle lagen: Wat is voor jou een goede wereld? NU kans op draagvlak voor verschuiving… 

Mooi artikel van Ewald Engelen in Groene van deze week, over Crisislessen 

Bottom -up. Denk aan Extinction Rebellion. Die hebben een paar kaders maar geen centrale leiding (?) 

Samen op reis gaan door een gemodereerd proces van verhalen vangen! Met gebruik van ICT. Daarbij 

kunnen we doorbouwen op de ervaringen met Places of Hope (tijdens culturele hoofdstad 

Leeuwarden/Friesland) 

Vooral nodig om vrijhandelsverdragen en WTO te hervormen om te komen tot eerlijke en 

milieuvriendelijke handel, marktregulering (o.a. om te komen tot eerlijke prijzen aan boeren) en zo 

groot mogelijk regionale / continentale zelfvoorziening. Het Handel Anders-netwerk 

(www.handelanders.nl) van maatschappelijke - boerenorganisaties en FNV zal voor de zomer met een 

voorstel voor een alternatief beleid komen.  

… heeft zeker een punt met het proces dat hij voorstelt. Hoe kun je de reis, de zoektocht, schaal geven – 

en ook diepte met  verhalen. Een ‘gemodereerd proces van verhalen vangen’ lijkt me een mooie aanpak. 

het is in Hellevoetsluis druk bij de supermarkt en bij de Action.  

Ja, nú moeten we aan de slag. De richting waarin we willen is echt allang duidelijk. De grote ideeën zijn 

er. Met concrete plannen en uitvoering ervan. Big Corporate en de andere powers that be staan klaar 

om hun belangen met hand en tand te beschermen.  

Bezit versus gebruik: de verhalen staan al klaar over wat de toegevoegde waarde is!  

Dit is vanuit het perspectief van iemand met voldede geld 

Vooral ook hoe leuk het kan zijn om niet op reis te zijn naar het volgende stednbezoek 

ik hoor veel wishful thinking, kijk naar wat er op straat geberut. 

Ja precies!!! 

Laten we inspiratie halen uit de verhalen van bv. deze landmakers 

https://www.placesofhope.nl/PlacesofHope-krant.pdf  

https://www.placesofhope.nl/PlacesofHope-krant.pdf


Hoe kunnen we het bereiken en informatie verzamelen zonder ze te belasten?  

en wat geberut er volgens jullie op straat? 

De zuster/dokters bijv 

X, het leuke van verhalenvangen is juist, dat je die bij iedereen kan ophalen 

ABCD in communites is een mooie vorm en Deep Democracy om bij mensen in wijken verhalen naar 

boven et krijgen 

Vraag mensen maar hoe de realiteit is: ik deel graag mijn perspectief. 

DRIFT: kunnen jullie checken wat de diversiteit in de aanwezigen was vandaag? Man / vrouw / leeftijd / 

achtergrond / .. 

de instituties willen best wel, ze kunnen nog niet. Zij zitten nu in hun zorgende houding (is het 

bestaande systeem) en doen wat ze doen vanuit alle goede bedoelingen voor ons. Zij werken vanuit 

pyramide en wij hebben het hier over platte, diverse samenleving. Wij mogen opstaan (niet in opstand) 

om te laten zien dat we mee willen praten en vooral ook doen. Kwestie van contact maken met de juiste 

veranderaars binnen de instituties en in de politiek en het kabinet is mijn ervaring. In gesprek met 

afvaardiging van deze groep met de beleidsmakers en politiek. En dan samen dit proces doen :-) 

Groep 8 heeft het gehad over dat we niet te snel terug moeten schieten naar oude normen. Nu is het 

moment om allerlei normen (m.b.t. consumptie, mobiliteit, werk, onderwijs, etc.) bij te stellen! 

de lokale sportschool, waar iedereen zich zo thuis voelde, bijvoorbeeld wordt keihard onderuit gehaald 

door zijn klanten die de abonnementen opzeggen. hoe groot is de solidariteit, verbondenheid etc. nu 

echt? 

Klimaatcrisis en Coronacrisis zijn verschillende uitingen van dezelfde onderliggende systeemcrisis. 

Klopt natuurlijk wat net gezegd werd: de oude wereld is zich al 2 maanden aan het voorbereiden om wat 

hierna komt. Maatschappelijk en ook door de politiek (NL en EU) moet verandering innovatie en 

afbouwen straks afgedwongen worden. Daar zijn nieuwe en andere verhalen voor nodig. Verhalen uit de 

leefwereld. Er is zoals X net zegt ook een relatie tussen deze acute crisis en de COP - Climate Deal. 

Waarom zouden we dat niet kunnen? Kan niet zo zijn dat de oude wereld weer probeert het oude 

model te restaureren, zonder verantwoordelijkheid te nemen voor hoe we hierin terecht zijn gekomen 

(de acute crisis en de langlopende). 

Aub niet alleen de klimaatcrisis maar ook biodiversiteit en inclusiviteit en rechtvaardigheid 

wat betreft divversiteit kunnen we dat niet, we houden namelijk geen gegevens van alle deelnemers bij, 

het is volledig open en we zullen ook achteraf niet weten wie er precies bij was. Mocht je op de hoogte 

willen blijven deel dan hier je gegevens: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciFLgedfOZGcmrzyKrjhTXe2XHqlxQ2NBtljv-

jEu7_BFaAA/viewform  

Urgenda kan het ook doen 

het narratief van de klimaatcrisis is uitgewerkt. Het is tijd voor een nieuw discours 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciFLgedfOZGcmrzyKrjhTXe2XHqlxQ2NBtljv-jEu7_BFaAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciFLgedfOZGcmrzyKrjhTXe2XHqlxQ2NBtljv-jEu7_BFaAA/viewform


Een verschuiving van belasting van arbeid naar grondstof zou een hoop onderliggende problemen 

aanpakken. 

Politiek aanspreken op dit moment. Die andere transities worden (nog) niet gezien als crisis. 

Belangrijk punt dat werd genoemd is: hoe maak je het ophalen van verhalen open, en betrek je mensen 

buiten deze groep. Dat begint het stellen van een vraag die voor mensen herkenbaar is, die resoneert in 

de leefwereld van mensen. Stap zou dus kunnen zijn: hoe kun je het vraagstuk ‘reframen’? 

#DownToEarth 

Ik vind dat je dit soort toekomstvragen niet alleen bij politiek moet leggen, verantwoordelijkheid van 

een ieder om mee te denken en te doen 

Kunnen we deze chat ergens terug lezen? Heb niet alles door kunnen nemen met ook luisteren? 

over participatiepools: https://prodemos.nl/samenwerking/gemeenten/burgerparticipatie/  

Het is in het grote verhaal van belang te benadrukken dat deze crisis geen uitzondering is, maar de 

systematische kwetsbaarheid van het systeem blootlegt, die ons linksom of rechtsom steeds zal 

bedreigen 

https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/contentgroep/r-link/open-stad/open-stad.html  

voor herhaling vatbaar!  

De lobby op corona-bailouts inzetten voor klimaatbeleid wordt zelfs al door establishmentpartij IEA 

gevoerd, zie bijgevoegde link. Lijkt me dat het niet te vroeg is om ook zo'n signaal vanuit deze groep te 

laten horen. 

 

https://www.climatechangenews.com/2020/03/17/governments-historic-opportunity-accelerate-clean-

energy-transition-iea-

says/?utm_campaign=Hot%20News&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84897

805&_hsenc=p2ANqtz--Uv9F_3qb4J7JeIcC2C8RKAUmDh4qM-

iUN4UmpkfjA4j4EGs0ByDJIjWtjfGSdkH_IGcoSB9PgqMUTpRj2idYSxheWeg&_hsmi=84897805&fbclid=IwA

R35_WniO07fM-sLuoeb4mPe_HozzSKwlOLD_cpn_bR_PvjXoQi76zxbjWU  

Ja, vaker samen nadenken, dat hebben we nodig 

we hebben de eenvoudige problemen in deze wereld opgelost en lopen nu tegen de complexe 

problemen aan. Die kunnen alleen vanuit het multi-stakeholder perspectief worden opgelost (en met 

inzet van big data & AI): een agile transformatie van de industriele era (max. shareholdervalue) naar 

digital era (max. stakeholder value)  ... enorme mindset shift nodig: vertrouwen, experimenteren, 

samenwerken etc.  

Deze is ook goed: https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/we-must-act-to-contain-the-

coronavirus-but-we-cant-return-to-business-as-usual/  

chapeau en jullie hebben veel veel biertjes en wijntjes verdiend :) Super goed gefaciliteerd en goed 

gedaan. Dank voor het mogelijk maken van een virtueel ruimte na een hectische week 

https://prodemos.nl/samenwerking/gemeenten/burgerparticipatie/
https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/contentgroep/r-link/open-stad/open-stad.html
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/we-must-act-to-contain-the-coronavirus-but-we-cant-return-to-business-as-usual/
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/we-must-act-to-contain-the-coronavirus-but-we-cant-return-to-business-as-usual/


ja dit werkt perfect 

Veel nuttige informatie op www.EnergyAndStuff.org/nl  

dank voor het organiseren! 

Ik wil eenieder bedanken voor tijd en aandacht! Ik ga de volgende sessie in met een Europees Bildung 

collectief: https://www.whatisemerging.com/  

alvast bedankt voor dit gesprek en organisatie. goed hoor.  

Hartelijk dank voor organiseren! 

Ik vond dit meer dan prima, inspiratie opgedaan en nieuwe denkers leren kennen, top! 

Dankjewel Driftteam! Het is heel fijn om in deze tijd samen over de toekomst na te denken! 

niet alleen praten, maar vooral doen 

Drift dank!!! 

Dank voor het organiseren! Wordt vervolgd... 

De voorstellen voor de transities sluiten ook goed aan bij het verhaal van de degrowth beweging: 

https://ontgroei.degrowth.net  

Mooie sessie, dank DRIFT en graag tot ziens. 

Bedankt Drift-team en anderen voor hun bijdrage! 

bedankt, mooi experiment 

Super bedankt, ontzettend inspirerend! 

De correspondent aanhaken? 

Dank allemaal! Super mooi initiatief dit! 

Ja veel dank. Dit geeft weer wat verbondenheid in een een rare week. 

Dankjulliewel!! 

Heel leuk. Groeten 

Dank je wel Drift-mensen en iedereen voor de gelegenheid en de inspiratie. Ik blijf aangehaakt. 

dank, nu naar de zoom vrijmibo met collega's 

Dank! Mooi en goed initiatief! 

bedankt voor deze mooie aanzet! 

Bedankt voor het hosten van dit gesprek! 

Goed initiatief - wat kunnen we allemaal leren van onze buitenlandse collega’s en landgenoten - laten 

we de tijd nemen om met een brede groep het gesprek te voeren. Hartelijk dank! 

http://www.energyandstuff.org/nl
https://www.whatisemerging.com/
https://ontgroei.degrowth.net/


Was heel mooi ook met de break outs, bedankt! Groetjes 

Heel mooi om te zien dat meer dan 200 mensen hier tijd voor wilden maken, ik vond het erg interessant. 

vraag gratis advertentieruimte in een krant 

Dank @drift voor het experiment. Zeer geslaagd en to be continued! 

Dank jullie wel voor vanmiddag, veel plezier bij de borrel 

Mooie gedachten, dank aan DRIFT en laten we op weg gaan naar iets moois! 

Mooie gespreken in dit experiment. En nu doorpakken!  

Proost! 

veel dank! Ik wil graag nog ondersteunen dat het delen van wat we nu werkelijk om ons heen zien naar 

mijn idee de basis is van wat er aan het gebeuren is. Dat beidt ons meer dan blijven praten over wat we 

vinden dat er zou moeten gebeuren! 

Thanxs! Tof initiatief. Volgende x weer... 

*trekt biertje open* 

Voor herhaling vatbaar ja. Meer gestructureerd :-) Dank. 

Ik wil best doneren voor een bericht inde krant 

Interessante discussie, bedankt. En als dit het begin van een sneeuwbaleffect kan zijn, dan kan het 

zekere impact hebben. (Moet je wel voorbereiden op 2000 deelnemers volgende keer.) 

Dit was echt een goede sessie, erg waardevol om na te denken hoe er iets goeds kan komen uit deze 

crisis. Hopelijk komt er vervolg. Heel hartelijk dank, DRIFT, voor het organiseren hiervan! 

Zeker voor een herhaling vatbaar! Graag! We zijn pas een kleine 2 weken hier in NL in de deze SF-film. 

Dit duurt nog wel even. Laten we vooral dit nog een x doen! Ontzettend bedankt! Cheers alvast ;-) 

dank @drift!       

drift team dankjulliewel, laten we met alle deelnemers opstaan. Het gaat zeker goed komen. Super goed 

en meer dan experiment. Ik doe mee en zet mijn hele kennis, ervaring en netwerk graag in. Ben 

ondertussen al lijntjes aan het leggen in instituties en politiek  

Tot ziens en superfijne verbinding, dank allen!! 

Ik wil wel vaker zo brainstormen, want inspirerend al die verschillende inzichten. Tot volgende week dus 

of eerder 

Hartelijk dank voor dit gesprek! 

get REAL about reality, get HONEST in communicating about realty, and get ON, before extremists take 

over 


