Dinsdag 5 mei 2020
Aan de Nederlandse regering
Graag informeren wij u over een nieuw initiatief van ondernemers,
burgers, maatschappelijke initiatieven en organisaties, gericht op een
samenleving en economie gebaseerd op waarden die passen bij het
Nederland van morgen. Door een reeks gesprekken op initiatief van
DRIFT, heeft een groep mensen elkaar gevonden, en is bezig te
groeien, die zich in zetten voor een Nederland met sociale,
economische en ecologische veerkracht. Met die groep willen we
bijdragen en meebouwen aan een positieve economie. Dit schrijven is
onze uitnodiging aan u om aan de Transitie Motor mee te doen.
COVID-19 legt, met haar wereldwijd ontwrichtende gevolgen, bloot hoezeer ‘samenleven’ in mensen
verankerd zit. Terwijl alle comfort uit ieders handen lijkt te glippen, zien we om ons heen ook solidariteit,
zorgzaamheid en betrokkenheid met en naar elkaar. En in een tijd waar we unaniem grote waardering
voelen voor de maatschappelijke strijd die vele hulpverleners voeren, is persoonlijke kwetsbaarheid,
eenzaamheid en wederzijdse afhankelijkheid zichtbaarder dan ooit.
Overheid, benut het maatschappelijk vernieuwings-potentieel
Juist nu en de komende jaren is een betrokken en open overheid onmisbaar bij het uitzetten van een lijn
voor het Nederland na (of met) Corona. Een overheid die alle kennis, creativiteit en sociaal
ondernemerschap in de samenleving maximaal benut (helpt benutten). Wij, burgers, ondernemers en
wetenschappers van Nederland bieden aan deze kracht te helpen mobiliseren. Nu het economische
bestel gebukt gaat onder een crisis die zijn weerga niet kent, groeit de behoefte om deze situatie te
benutten om de transities te realiseren waarvan de noodzaak breed in de samenleving wordt gevoeld en
erkend. We vinden dat dit moment niet onbenut mag blijven om veranderingen die hard nodig zijn door
te voeren. De vernieuwingskrachten in de samenleving kunnen daarbij niet gemist worden. Wij geloven in
het collectief maatschappelijk vermogen om in vele kleine stapjes ‘vooruit te struikelen’.
Wij vragen u om mee te investeren in en te bouwen aan dit veerkrachtige Nederland. We doelen dan niet
alleen op dialoog, budget en middelen, maar ook op te maken keuzes en te nemen maatregelen,
waardoor we als geheel weer kunnen vorm geven aan onze gezamenlijke toekomst.
De wijsheid van de samenleving zichtbaar en benaderbaar maken
De afgelopen zeven weken voerden we met ruim 800 mensen uit allerlei organisaties, netwerken en
sectoren, landelijk, regionaal en lokaal, gesprekken over welke koers nodig is. Steeds komen we tot
dezelfde conclusie: de kennis, creativiteit, innovativiteit en tools zijn in onze samenleving al aanwezig. Het
is van belang dat deze wijsheid zichtbaar wordt, via meer ontmoetingsplekken waar deze bewegingen
samenvloeien.
Het is van belang dat deze wijsheid zichtbaar wordt, via meer ontmoetingsplekken waar deze
bewegingen samenvloeien. We richten hiervoor ’de Transitie Motor’ in Nederland op, als denk-,
uitwisselings- en werkplaats voor belangrijke thema’s als welvaart, financiële structuren, leefomgevingen,
businessmodellen, arbeid, onderwijs, inclusiviteit, voedselsystemen, energie, internationale relaties,
natuur en mobiliteit. Het resultaat is een herstructurering naar een samenleving die als geheel sociaal,
economisch en ecologisch veerkrachtiger is.

We nodigen u bij deze van harte uit voor een transitie-gesprek. Een mooie manier om kennis te
maken met elkaar. Zien we u op vrijdag 15 mei tussen 15 en 17 uur? <de link volgt nog> Mocht dit
tijdstip niet schikken, dan maken wij graag op korte termijn een afspraak.
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… en ruim 800 doeners, denkers en initiatieven in de Nederlandse samenleving

