Jaarverslag 2020
Stichting 2030

Creativiteit, verbeelding en gezamenlijke
actie voor duurzame ontwikkeling
Beste toekomstmaker,
Stichting 2030 zet zich in om Nederland in beweging te krijgen om de duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bereiken. We hebben twee
ambities: (1) een eerlijkere, groenere en duurzamere wereld en (2) het vergroten
van het vermogen van Nederland om duurzame oplossingen te vinden voor
complexe problemen. Hierbij geloven we in de kracht van creativiteit, verbeelding
en gezamenlijke actie. We zijn ervan overtuigd dat in een land als Nederland en
een stad als Leiden alles voorhanden is om binnen de grenzen van de planeet
iedereen een goed leven te laten leven.
Het idee voor Stichting 2030 ontstond begin 2019 geïnspireerd door en op
uitnodiging van het Museum voor de Verenigde Naties, UN Live. Een aantal cultuur
professionals — in het bijzonder Meta Knol, Erik Boekesteijn en Jasper Visser —
besloot dat er in Nederland ruimte is voor een initiatief dat vanuit een culturele
basis maatschappelijke uitdagingen durft aan te pakken. We vonden die ruimte in
de sleutelstad, met een impuls van de gemeente Leiden. Sinds januari 2020 is
Stichting 2030 publiek actief. Dit is ons eerste jaarverslag.
2020 was een bijzonder jaar om te beginnen met ons werk. De Coronacrisis trok
een streep door onze oorspronkelijke plannen. Maar ook zet de crisis wellicht een
streep onder oude, niet duurzame manieren van samenleven en samenwerken. In
ieder geval betekende het voor ons dat we op een nieuwe, meer dynamische en
ondernemende manier onze ambities moesten nastreven. In dit jaarverslag vatten
we de uitkomsten daarvan samen.
– Jasper Visser, directeur-bestuurder Stichting 2030

Organisatie
Stichting 2030 heeft een Raad van Toezicht bestaande uit twee personen (en één
vacature) en een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse
gang van zaken. Aan het einde van 2020 bestond de Raad van Toezicht uit Mirjam
Bekker-Stoop (voorzitter) en Ina Hut. Directeur-bestuurder was Jasper Visser.
In 2020 heeft Stichting 2030 hard gewerkt aan het positioneren van de organisatie
als een spil in de sdg-activiteiten in de regio Leiden. Met succes. Stichting 2030 is
regionale aanjager voor de sdg’s vanuit SDG Nederland en vervult informeel de rol
van sdg-makelaar in de regio.

Een greep uit het netwerk van Stichting 2030
Stichting 2030 is een dynamische netwerkorganisatie. Sinds onze oprichting in
hebben we met tientallen organisaties en instellingen samengewerkt om
activiteiten op te zetten of voor te bereiden. Een greep uit ons netwerk: UN Live,
gemeente Leiden, Museum De Lakenhal, SDG Nederland, The Turn Club, VNG,
NWO, Change.inc, Koninklijke Bibliotheek, Museon, Wepublic, UNICEF
Nederland, CoMensha, Stichting Open Mind, Heineken, Hema, SpringTij, de NS,
VISSCH+STAM, de Transitiemotor, #SDGCafé, Hogeschool Leiden, MBO Rijnland,
Universiteit Leiden, Leiden Education Fieldlab, De Leidse Aanpak, Da Vinci
College Leiden, Technolab, Naturalis, PLNT, Spark MVO, Stadslab Leiden,
Cultuurfonds Leiden, Gebr. Nobel, Groen Ideecafe, BplusC, Leiden Shorts, Corpus,
het Kinderrechtenhuis, de Duurzaamste Kilometer, Plastic Spotter, Nieuwplaatz,
het Circulaire Warenhuis, Studio Moio, Leiden Donut Coalitie.

Activiteiten
In totaal hebben in 2020 ruim 800 mensen onze activiteiten bezocht. Daarnaast
deden ruim 1,000 mensen mee aan onze zoektocht naar een innovatievisie voor
Nederland na Corona. Het totale bereik van onze video’s en social media ligt vele
malen hoger Hieronder volgt een kort overzicht van enkele van onze activiteiten:
Op 20 februari organiseerden het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden
samen met ons en vele anderen een succesvolle hybride bijeenkomst over
duurzame en digitale events. Met zo’n 70 deelnemers onderzochten we
sdg-vriendelijke vormen om mensen bij elkaar te brengen. Mede-organisator Tanja
de Bie schreef een artikel met aanbevelingen. Leonard Burtscher, sterrenkundige
en nauw betrokken bij Stichting 2030, bracht de aanbevelingen in de praktijk voor
een grote conferentie. In Nature laat hij zien hoe het resultaat een bijeenkomst
met een 3,000 keer kleinere CO2 uitstoot is.
Zelf brachten we de geleerde lessen over duurzame digitale events in de praktijk
op 18 mei (en door de Coronacrisis nog veel vaker). We faciliteerden het eerste
online Groen Ideecafé over de sdg’s in Leiden, samen met #Leiden4GlobalGoals.
De zoom zat vol en ondanks alles bleek er nog voldoende enthousiasme voor
verduurzaming te zijn in de stad! (Lees meer.)
Later in mei mochten we het introductiecollege verzorgen voor King for a Day.
Jongeren gingen aan de slag met een campagne om andere jongeren bij de
sdg’s te betrekken. Terloops kwam het stoepplantjes project ter sprake. Later
bedachten de deelnemers hier een aansprekende inlijstcampagne voor die op de
kunstroute in september te zien was.

Presentaties en (online) workshops op SDG Action Day in The Field.

Eind augustus voerden we ruim 200 gesprekken met kinderen en hun ouders
tijdens het Hooitocht. Onderwerp van gesprek: wat gaat er goed en minder goed
in je buurt op het gebied van de sdg’s? Samen met het publiek legden we de basis
voor onze actiekaart: een overzicht van initiatieven en uitdagingen op het gebied
van de sdg’s in Leiden en omgeving.
Op 25 september organiseerden we samen met #Leiden4GlobalGoals in The Field
een Leidse hub van de nationale SDG Action Day. Wethouder Paul Dirkse en
sdg-jongerenvertegenwoordiger Aoife Fleming hesen de sdg-vlag, er was een
online workshop, ontmoetingen en een netwerkbijeenkomst.
De avond van 9 oktober stond in het teken van alle mensen die al in beweging zijn
rondom de sdg’s in Leiden. Tijdens de Avond van de Duurzame Ontwikkeling
lieten 12 initiatieven zien wat ze doen voor een groenere, eerlijkere en meer
duurzame wereld. De avond en de video’s zijn inmiddels honderden keren
bekeken.
In de laatste weken van het jaar maakten we nog meer video’s van goede
sdg-initiatieven. Ze zijn allemaal te zien op ons YouTube kanaal. Laat je vooral
inspireren! Daar vind je ook de live-registraties van de SDG Cafés die we mee
hielpen organiseren over de impact van de Coronacrisis op de sdg’s.

In gesprek met kinderen over de toekomst op de Hooitocht.

Innovatievisie Nederland na Corona
In het laatste kwartaal van 2020 vroegen we Nederlanders naar hun
toekomstperspectief. Welke verwachtingen en visies hebben zij over de
toekomst van Nederland als de Coronacrisis voorbij is?
Het doel van dit onderzoek was om de verscheidenheid aan perspectieven in
Nederland in kaart te brengen. Journalisten, ondernemers, studenten,
kunstenaars, ambtenaren, gepensioneerden, statushouders, scholieren en vele
anderen deden mee. De jongste deelnemer was 7 jaar oud, de oudste 91. Ze
woonden overal in Nederland, met een zwaartepunt in Zuid-Holland. Netwerken
variërend van SDG Nederland en De Transitiemotor tot NRC Future Affairs en De
Veerstichting hielpen mee om zo veel mogelijk perspectieven te verzamelen.
Iets meer dan duizend deelnemers brachten een kleine vierendertigduizend
perspectieven in. Na analyse bleven tien thema’s over, ieder met een groot aantal
perspectieven.

Tien thema’s voor de toekomst van Nederland
Deze tien thema’s werden genoemd als de meest urgente door de deelnemers
aan het onderzoek naar een toekomstvisie voor Nederland (gepresenteerd in
2021): Gelijkheid, Economie, Klimaat, Werk, Onderwijs, Zorg, Wonen, Wereld,
Voedsel en Water
Zie ook www.toekomstprofiel.nl

Financiën
De totale inkomsten over het eerste boekjaar tot 31 december 2020 bedragen €
58.973. Deze bestaan uit € 57.094 aan subsidies (van de gemeente Leiden), € 1.559
aan giften en € 320 aan eigen inkomsten.
De totale uitgaven bedragen € 58.973, waarvan € 53.148 (90,1%) inkoop en inhuur
gerelateerd aan de ambities van de stichting en € 5.832 (9,9%) overhead, kantoor-,
en algemene kosten. De financiële baten waren € 8.
De stichting heeft voldoende financiële buffer om de voorgenomen activiteiten
voort te zetten. Een gedetailleerde jaarrekening is op te vragen bij de
directeur-bestuurder.

Vooruitblik
In 2021 zal Stichting 2030 zich richten op haar drie kerntaken: een
publiekscampagne, een innovatieprogramma en een meerdaags festival. Deze
drie activiteiten zijn voorbereid in 2020. Zie ook stichting2030.nl/activiteiten

Innovatieprogramma
Het innovatieprogramma brengt mensen, kennis en innovaties bij elkaar om
rondom specifieke sdg-gerelateerde thema’s zoals armoede, onderwijs en
biodiversiteit tot resultaten te komen die ertoe doen. In 2020 is een begin gemaakt
met innovatieprogramma’s rond het thema onderwijs. In 2021 gaan we zowel met
ambitieuze netwerken als bedrijven aan de slag met innovatieprogramma’s.

Publiekscampagne
Een aansprekende publiekscampagne vergroot het bewustzijn van mensen met
betrekking tot de doelstelling van de sdg’s en zet ze aan tot actie. In 2020 zijn de
relaties opgebouwd met nationale netwerken en innovatieve organisaties om een
publiekscampagne te kunnen organiseren. Deze krijgt verder vorm in 2021.

Festival 2030
In Leiden laten we zien wat er mogelijk is als we in beweging komen voor de sdg’s.
Op duizenden plekken in de stad dragen mensen en organisaties hun steentje bij
aan een betere, eerlijkere en meer duurzame wereld.
Enkele voorbeelden: In Groentepark Bontekoe verbouwen buurtbewoners verse
groenten voor de voedselbank. In de keuken van Hof van Sijthoff krijgen mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan. Met Natuur om de Hoek maakt
Naturalis de bijzondere wereld van de natuur voor iedereen toegankelijk. En zo zijn
er nog veel meer initiatieven.
In september 2021 brengen we al deze initiatieven bij elkaar in een aansprekend
festival rondom de sdg’s. We zetten de mensen en organisaties die bijdragen aan
de doelen in het volle licht. En we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag:
hoe geven we samen de toekomst vorm?
Festival 2030 geeft bezoekers vertrouwen in hun eigen rol in het oplossen van de
grote uitdagingen van de sdg’s. Kunst, cultuur en cultuurparticipatie spelen hierin
een centrale rol. Verschillende van onze activiteiten in 2020 gaven een voorproefje
van onderdelen van het festival. Zie ook www.festival2030.nl

Meer informatie en contact
Stichting 2030, met statutaire zetel in Leiden, heeft tot doel het op alle mogelijke
manieren bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid en de effectiviteit van
de Sustainable Development Goals en de Sustainable Development Agenda (2030)
op lokaal niveau in Leiden, in Nederland, en daarbuiten. RSIN: 860477150.
Voor meer informatie over Stichting 2030 en haar activiteiten, neem contact op
met Jasper Visser, directeur-bestuurder van Stichting 2030.
Jasper Visser
jasper@stichting2030.nl
06 4377 5704
www.stichting2030.nl

