Beleidsplan 2021-2023

Van Transitie naar Uitvoering
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Inleiding
Na het ontwikkelen van het idee van Het Kan Wel! ontstond langzamerhand het programma Tree of life dat de
ontwikkeling van een bredere visie op de regeneratie van onze wereld mogelijk maakte.
In de jaren 2019 en 2020 moest het team flink geprofessionaliseerd worden om het integrale regeneratieplan te
kunnen realiseren. Tegelijkertijd is er ook inhoudelijk behoorlijk wat werk verzet. Er is veel onderzoek gedaan naar de
oorzaken van een te langzaam reagerende wereld als het gaat om de levensvatbaarheid van natuur, samenleving en
economie. Tijdens de zoektocht is flink wat naar boven gekomen, niet alleen aan problemen, maar ook aan
mogelijkheden om gezamenlijk een regeneratie op gang te brengen zodat we nog lang èn gelukkig van onze aarde en
haar bewoners kunnen genieten.
We benoemen hier onderdelen van ons integrale programma zoals ze de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. De
ontwikkeling gaat gewoon door omdat het flexibele programma’s zijn die gevoed worden door een community. Het is
een beknopte samenvatting van onze programma’s die allemaal één doel dienen: gezamenlijk een
toekomstbestendige, levensvatbare en leefbare wereld voor iedereen creëren. We beperken ons hier tot de
programma’s en ontwikkelingen ervan die we tot en met 2023 willen realiseren.

Programma Togo
In Togo gaan we naast het planten van bomen ook starten met de educatie van jongeren. We zullen hiervoor gaan
samenwerken met de Togolese overheid. We hopen dat er ook voldoende middelen komen om een lokale biologische
kwekerij te starten èn de wilde inheemse bomen weer de ruimte en bescherming te bieden die ze verdienen. Dat
jongeren bij de uitbreiding van dit programma ook meer gelegenheid krijgen om gezond en goed werk te doen zorgt
voor een beter toekomstperspectief. Dit programma draagt verder bij aan de lokale bewustwording dat de aarde een
levensbron is en niet een grondstoffenbron (Chief Arvol Looking Horse in The Story of God). Zo kan een verdere
uitputting van dit Afrikaanse land worden voorkomen en wordt een nieuwe generatie geïnspireerd om een
toekomstbestendige economie op te bouwen door respect te hebben voor de natuur.
Uiteraard zal de uitvoering van dit programma langer in beslag nemen dan drie jaar. We hopen dat we in 2021 kunnen
starten met de voorbereidingen in Togo. De snelheid hiervan is uiteraard voor een deel afhankelijk van de
ontwikkelingen rond de Covid-19 pandemie.

Tree of life
Dit programma is het middel om de regeneratie van onze wereld een economische factor te maken in tegenstelling tot
de uitputtingsstrategie die de mensheid nu hanteert uit winstoogmerk.
Iedereen kan bijdragen aan het integrale programma. Van iedere Tree of life (à € 5) wordt een klein deel besteed aan
het planten van een boom. Het bedrag dat aan een boom wordt besteed is afhankelijk van meerdere factoren. Het
kan zijn dat de boom zelf niets tot veel kost, omdat we ook bomen verplanten om te voorkomen dat ze sneuvelen.
Verder kan het zijn dat het bodemherstel of de zorg voor de boom geld kost. Het is dus niet goed aan te geven hoe de
verhouding ligt. We gaan gemiddeld uit van € 1,- per boom.
Het resterende bedrag per Tree of life wordt besteed aan het uitvoeren van de andere programma’s. Dat betekent dat
degenen die ons via dit programma steunen bijdragen aan de acceleratie van alle duurzame ontwikkelingsdoelen van
de Verenigde Naties.
Het planten van bomen gebeurt tot en met 2020 alleen in Togo dat de aanzet heeft gegeven tot het programma. We
verwachten dat we in 2021 kunnen starten met het (ver)planten in Nederland.
Zodra er voldoende groei is van het programma zullen we via samenwerkingspartners gaan planten in andere landen.
We verwachten dat dit op z’n vroegst in 2023 zal zijn. Dit heeft mede te maken met de grote noodzaak om de
regeneratie van bossen te realiseren in Nederland.
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Hoeveel bomen er geplant zullen worden is afhankelijk van de groei van dit programma.
De komende jaren hopen we voldoende bedrijven en particulieren aan ons te kunnen binden om alle programma’s te
kunnen uitvoeren. In 2020 zijn gesprekken op gang gekomen met bedrijven die geïnteresseerd zijn om hier een
bijdrage aan te leveren. Dit programma heeft het ontstaan van het plan mogelijk gemaakt, nu kan het een feitelijke
ecologische, economische en sociale transitie starten.
Als we snel genoeg willen zijn om voldoende impact te hebben om een ecologische, economische en sociale transitie
te creëren ten behoeve van een toekomstbestendige wereld dan hebben we de volgende groei nodig:
•
•
•

In 2021 zijn er voldoende bedrijven/organisaties die gezamenlijk 400 Trees of life per dag doneren
en voldoende particulieren die gezamenlijk 1.500 Trees of life per maand doneren;
In 2022 zijn er voldoende bedrijven/organisaties die gezamenlijk 1.000 Trees of life per dag doneren
en voldoende particulieren die gezamenlijk 4.000 Trees of life per maand doneren;
In 2023 zijn er voldoende bedrijven/organisaties die gezamenlijk 4.000 Trees of life per dag doneren
en voldoende particulieren die gezamenlijk 15.000 Trees of life per maand doneren.

Dit zijn flinke aantallen, maar we staan dan ook voor een stevige uitdaging: Nederland snel in een transitie brengen
door het samenwerken met bedrijven en burgers. Bovenstaande groei is mogelijk als mensen bewust gaan kiezen voor
een andere en toekomstbestendige wereld. Als we deze ontwikkeling doormaken, dan kunnen alle programma’s van
Stichting Het Kan Wel! volledig onafhankelijk worden uitgevoerd.
Het lijkt bij elkaar veel geld, maar de waarde van het programma is veel groter en de opbrengst voor ons allemaal ook:
de keuze om te werken aan een toekomstbestendige ecologie, economie en samenleving is van onschatbare waarde.

Sociaal Transitie Programma
In 2021 willen we dit programma uitbreiden met twee personen die via Stichting Het Kan Wel! aan het werk kunnen.
Het gaat hierbij om mensen die door onrechtvaardig beleid niet alleen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar
hierdoor ook in een armoedeval terecht zijn gekomen. Er zal worden gestreefd naar het doorbreken van de negatieve
spiraal en een groei naar onafhankelijkheid. Kijken naar de talenten van personeel i.p.v. vragen wat mensen niet ligt
en betrokkenheid bij de persoonlijke omstandigheden kan mensen o.i. vleugels geven.
Dit programma zal in de jaren 2022 en 2023 doorgroeien naar een verdubbeling van het aantal deelnemers binnen dit
programma. Daarnaast zal in deze jaren een rapport worden opgemaakt over de ervaringen en aanbevelingen voor
een meer rechtvaardige samenleving.

Gedragswetenschappelijk onderzoek
In 2021 gaan we onverminderd door met het onderzoek naar het grote HOE kunnen we mensen uitleggen dat we NU
in ons eigen belang moeten durven handelen. Vanwege de urgentie is het belangrijk dat we naast dit onderzoek deze
vraag en de uitkomsten integreren in elk onderdeel van het programma.
We willen hiervoor een onderzoeker aantrekken. Gedurende 2021 zullen langzamerhand binnen steeds meer
programmaonderdelen de uitkomsten worden meegenomen. Dit traject willen we eind 2023 hebben afgerond.

Opbouw Community met digitale platforms
In 2021 zullen we aan het eerste brede community platform werken, zodat iedereen die bijdraagt aan Tree of life een
plek heeft voor hun Trees of life, voor hun eigen acties en voor tips & trics.
We willen zo snel mogelijk ook het platform voor bedrijven opbouwen. We verwachten dat een eenvoudige versie
hiervan eveneens beschikbaar komt in 2021 en dat deze verder uitgebouwd wordt t/m 2023.
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Transitie OntwikkelingsPlatform
Dit in 2021 te bouwen platform is voor grotere bedrijven die bewust en intensief willen bijdragen aan alle 17
duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Hoewel alle Tree of life deelnemers doneren om deze doelen te
verwezenlijken, geldt voor deze bedrijven dat zij een aanzienlijke bijdrage aan Tree of life doen, in hun bedrijfsvoering
daadwerkelijke vernieuwing willen doorvoeren (dus GEEN greenwashing) èn willen deelnemen aan onze Duurzame
Tafels. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om samenwerkingsverbanden te smeden die werkgroepen vormen om de
eerder genoemde doelen te bereiken. De eerste verkennende gesprekken zijn in 2020 gestart en we verwachten de
eerste bedrijven te kunnen verwelkomen in 2021.
•
•
•

In 2021 willen we de eerste Duurzame Tafel organiseren met minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers;
In 2022 willen we met drie Duurzame Tafels met minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers per
Duurzame Tafel een versnelling mogelijk maken;
In 2023 willen we zeven Duurzame Tafels met minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers per Duurzame
Tafel organiseren en daarmee een blijvende ontwikkeling en versnelling van de verschillende
transities realiseren.

Deelnemers aan het Transitie OntwikkelingsPlatform krijgen een eigen gesloten omgevingsplatform waar ze
documenten en informatie kunnen delen. Uiteraard staan de andere platforms ook voor hen open.
De samenwerking met Regenesys BV (www.regenesys.nl) ten behoeve van het bevorderen van terechte subsidieaanvragen en toekenningen zal in 2021 echt tot bloei komen en doorgroeien. Dit is een permanent proces ten
behoeve van een versnelde ecologische, economische en sociale transitie. Regenesys is de eerste grote partner van
Stichting Het Kan Wel! en zal dit ook in de komende jaren blijven.

Educatie
We zijn regelmatig geconfronteerd met het feit dat in het onderwijs niet wordt geanticipeerd op wat een
afgestudeerde leerling nodig heeft op de arbeidsmarkt en m.b.t. een toekomstbestendige ecologie, economie en
samenleving.
We verwachten in 2021 met twee brancheorganisaties en een hogeschool te kunnen gaan samenwerken om hier een
programma voor te ontwikkelen. Daarnaast verwachten we dat in 2022 en 2023 deze samenwerkingsverbanden per
jaar minimaal zullen verdubbelen.

Verduurzaming Landschap en Bestaande Bouw
Het bebouwde landschap en onze honger naar ruimte en energie is een bedreiging voor onze leefomgeving: de aarde
en de andere bewoners. Daarom gaan we er alles aan doen om vanaf 2021 t/m 2023 een voorbeeld te ontwikkelen
van het circulair en off the grid wonen & werken, zodat anderen het kunnen navolgen. Zoals de plannen er nu liggen
en met de groei van het programma Tree of life zoals hierboven beschreven, zou het mogelijk moeten zijn om dit
onderdeel binnen deze termijn volledig onafhankelijk uit te voeren.

Proeftuin
Dit onderdeel zal starten zodra het onderdeel ‘Verduurzaming Landschap en Bestaande Bouw’ en ‘Transitie
OntwikkelingsPlatform’ zijn gestart. Deze onderdelen zullen initiatieven ontwikkelen die zullen leiden tot een
proeftuin voor innovaties op verschillende gebieden. Dit is moeilijk te plannen, maar zal zichtbaar worden tijdens de
ontwikkeling en daarmee in de jaarverslagen worden opgenomen. Dat we het hier vermelden is vanwege het feit dat
het een onmisbaar onderdeel is van het integrale programma. Uiteraard hebben we het hier opnieuw over een
permanent onderdeel dat de periode van dit beleidsplan overstijgt.
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De combinatie van ‘Verduurzaming Landschap en Bestaande Bouw’, ‘Proeftuin’ en ‘Duurzame Tafels’ zal eerst worden
opgezet in Noord Nederland, in de provincie Groningen, Drenthe of Friesland. Dit heeft te maken met de noodzaak om
een aantal urgente problemen m.b.t. de toekomstbestendige economie in deze regio aan te pakken. We hebben het
dan vooral over de problematiek van agrariërs en verkeerde keuzes die door regionale bestuurders gemaakt worden
m.b.t. de energie transitie.

Media en Bewustwording
In 2021 moeten de Nederlandse en Engelse website volledig ontwikkeld zijn, is de social media campagne gestart en
zijn de eerste voorbereidingen op gang gekomen voor de ontwikkeling van een eigen videokanaal ten behoeve van de
informatievoorziening aan burgers en bedrijven. Dit laatste is nodig omdat we merken dat de bestaande opties voor
het verspreiden van informatie teveel ruis opleveren bij de gebruikers.
We zullen vooral veel informatie delen onder de noemer ‘het scheiden van zin en onzin’ om zo ook de zogenaamde
duurzame initiatieven te ontmaskeren. Deze werken het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen tegen en
maken een toekomstbestendige wereld volledig onmogelijk.
In 2022 en 2023 moeten deze kanalen doorgroeien naar een gezamenlijk bereik van minimaal 100.000
bezoekers/volgers.

Transparantie en Communicatie
Ook in 2021 zal er flink aan de transparantie en communicatie moeten worden gewerkt, zodat de programma’s nog
zichtbaarder worden voor de Tree of life deelnemers, maar ook voor degenen die dat (nog) niet zijn.
Allereerst zullen we vanaf 2021 alle Tree of life deelnemers (als zij prijs stellen op informatie via de email) de links
naar de websitepagina’s sturen waar zij het jaarverslag en de jaarrekening kunnen vinden. Ook krijgen zij drie keer per
jaar een link naar de nieuwsbrief.

Professionalisering Organisatie
In 2021 gaan we door met het professionaliseren van de organisatie. Dat is hard nodig met een ambitieus programma.
De periode van alleen maar onderzoek en ontwikkelen is voorbij. Dat betekent opnieuw een transitie voor onze
stichting. Dankzij de versterkingen van het team in de afgelopen jaren, durven we ook deze transitie aan………in het
belang van een toekomstbestendige wereld voor iedereen.
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