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Samenvatting
netwerk waarop Leiden kan
terugvallen, en waarmee Stichting
2030 een goede relatie heeft
opgebouwd.

Sinds januari 2020 brengt Stichting
2030 in Leiden een beweging
op gang rondom de duurzame
ontwikkelingsdoelen (sdg’s) van de
Verenigde Naties. De nadruk ligt
hierin op de bijdrage die mensen
uit zichzelf leveren: van onderop. In
september 2021 liet deze beweging
voor het eerst groot van zich horen
tijdens Festival 2030.

Aandachtspunt blijft om iedereen
mee te laten doen en de vruchten
te laten plukken van deze
beweging. Sommige Leidenaren
voelen zich niet aangesproken
of zijn zelfs uitgesproken tegen
duurzame ontwikkeling, terwijl
ze hier vaak in hun eigen buurt
wel invulling aan geven. Het
oplossen van deze ogenschijnlijke
tegenstelling ziet Stichting 2030 als
een belangrijke taak.

Om Leiden van onderop in
beweging te krijgen, richten we ons
op community building rondom
de zeventien sdg’s, met daarin een
bijzondere rol voor verbeelding,
positief activisme en creativiteit.
Stichting 2030 is in de kern een
organisatie die mensen bij elkaar
brengt, netwerken versterkt en
bestaande acties versnelt en zo
een beweging bouwt. Zeventien
doelen bleken te veel om een
gerichte beweging op gang te
brengen. In het vervolg kunnen we
ons beter beperken tot enkele meer
toepasselijke doelen waaraan veel
mensen zich kunnen verbinden.

te passen op een beperkt aantal
thema’s die aansluiten bij de sdg’s,
zoals circulariteit, gezondheid en
welzijn, onderwijs en leefbaarheid
en de zorg voor de eigen omgeving.
Hier kunnen lange lijnen uitgezet
worden waarin de kracht van
onderop samenkomt met de
ambities van de lokale overheid en
het bedrijfsleven.

De reacties op het festival zijn
goed en geven vertrouwen in de
toekomst. Deelnemers wilden
graag meer leren over wat ze in
de eigen buurt kunnen doen.
Partners zochten nog meer
samenwerkingen, ook buiten
de gebaande paden. Omdat de
betrokkenheid en inzet van de
Leidenaren van een hoger niveau
waren dan we bij aanvang dachten,
zijn de ambities voor een vervolg
ook hoger. Het moet op termijn
haalbaar zijn om een ruime
meerderheid van de Leidenaren
bewust te betrekken bij en mee
te laten doen aan de duurzame
ontwikkelingsdoelen.
Een logisch vervolg op de
activiteiten voor Leiden is om de
aangescherpte en succesvolle
methode van Stichting 2030 toe

Onze methode is onder
voorwaarden en met
inachtneming van de plaatselijke
omstandigheden en variabelen
te kopiëren naar andere steden,
netwerken, organisaties en
gemeenschappen. Als dit parallel
aan een vervolg in Leiden gebeurt,
dan ontstaan er zeker waardevolle
kruisbestuivingen.

Tijdens het festival hebben we
bijna vijfhonderd activiteiten van
ongeveer tweehonderd partners
bij elkaar gebracht. Dit hadden er
ook tweeduizend kunnen zijn: er is
veel aanbod. Met 23.360 bezoekers
in totaal hebben we de doelstelling
van 25.000 net niet gehaald,
maar indachtig de toen geldende
coronamaatregelen die enkele
activiteiten onmogelijk maakten,
is dit een uitstekend resultaat. Ook
bleek dat september voor sommige
netwerken in de stad niet de beste
maand is: zeker leerkrachten en
docenten, scholieren en studenten
en vrijwilligersorganisaties zijn
beter in staat iets te organiseren in
de periode voor de zomervakantie.

De stad bleek een goed
podium voor de duurzame
ontwikkelingsdoelen, want in
Leiden (en de regio) zijn nagenoeg
alle kennis, creativiteit en kunde
aanwezig om bij te dragen aan de
verwezenlijking van deze doelen.
Tegelijk is er een goed nationaal
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Leiden in beweging voor een betere
wereld
Vanzelfsprekend gaat deze hele beweging om de mensen die
het verschil maken en wat zij doen. De afsluitende talkshow van
Festival 2030 gaf een goed beeld van iedereen die in en om Leiden
bijdraagt aan een betere wereld. Met muziek, poëzie en activiteiten
of initiatieven uit de stad. Kijk vooral mee! stichting2030.nl/
talkshow

1. Op zoek naar nieuwe
vormen van organiseren
Op de festivalfiets

Nu fietsen we door, via de
Hooigracht richting station
Lammenschans. Daar ontmoeten
we een partner in ons
klimaatproject die nog snel een
workshop verzorgt bij TechnoLab,
net aan de andere kant van het
spoor. We slaan linksaf, steken de
Kanaalbrug over, op weg naar de
schooltuintjes bij De Akkerdistel
om wat spullen op te halen. Via
de Tuin van de Smit gaan we
naar het eindpunt: de kick-off op
de Hooitocht van Stichting Naar
Buiten.

Zoals de meeste Nederlandse
steden is Leiden het mooist op de
fiets. Zeker op een zonnige dag
in de late zomer. Het cultureelmaatschappelijk initiatief Stichting
2030 heeft een eigen fiets, een
bijzonder circulair bakbeest dat
net door de smalle straatjes in het
centrum past. De fiets rijdt prima,
maar niet snel, want bij bijna ieder
stoplicht en zebrapad spreekt
iemand de berijder aan: ‘Waarom rij
je op die fiets? Wat is jullie verhaal?
Ik heb zelf ook een verhaal!’

Dit zijn de eerste 6 van zo’n 500
kilometer die we in september
2021 door Leiden fietsen op
onze festivalfiets. Tellen we alle
kilometers op andere fietsen mee,
inclusief de voorbereiding, dan zijn
het er ruim 4.000. Op deze eerste
6 kilometer rijden we langs een
tiental initiatieven die een bijdrage
leveren aan het festival en tientallen
anderen die op hun eigen manier
iets doen voor de stad. Je herkent
ze niet altijd in het straatbeeld en
velen zijn online niet te vinden,
maar als je genoeg door de stad
fietst en met veel mensen praat,
ontdek je ze overal.

Op de eerste ochtend van Festival
2030 fietsen we van het Circulair
Warenhuis in het noordwesten
naar Polderpark Cronesteyn in het
zuidoosten. De tocht begint bij
de houtwerkplaats waar de fiets
gebouwd is. Over het nog slaperige
Bio Science Park rijden we langs de
Hogeschool Leiden in de richting
van het LUMC en dan achter het
station via het Schuttersveld
naar de Valkbrug. Hier is het even
oppassen. De fiets krijgt grote vaart
bij de afdaling bij Molen De Valk en
schiet de Lammermarkt over, langs
Museum De Lakenhal, recht op PLNT
af, het innovatiecentrum dat een
maand lang de thuisbasis van de
fiets is.
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Op 26 september 2021 gaat de
fiets de stalling in. Stichting
2030 organiseerde samen met
bijna 200 partners Festival 2030;
31 dagen lang, van vroeg tot
laat, waren er door de hele stad
activiteiten gerelateerd aan de
duurzame ontwikkelingsdoelen.
Soms bekende activiteiten, maar
ook nieuwe uitnodigingen of
nieuwe samenwerkingen. Van vijf
mensen in een rondleiding door
een circulair kantoorgebouw tot
vijfhonderd mensen bij een bus op
de Lammermarkt. Van een maaltijd
in een speeltuin diep in Leiden tot
een gesprek over duurzame mode
op Instagram Live.

Tijd voor de nabespreking en
het vastleggen van de geleerde
lessen. In dit document evalueren
we ons tweejarig bestaan en in
het bijzonder Festival 2030: de
voorbereiding, uitvoering en de
resultaten. We doen dat op basis
van de uitkomsten, een survey en
een dertigtal evaluatiegesprekken
met deelnemers en andere
betrokkenen. Tegelijk blikken
we vooruit en bepalen doelen
en richtingen voor de toekomst,
vertaald in een raamwerk dat
iedereen kan gebruiken.
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Case: De festivalfiets van Stichting 2030
De festivalfiets was het mobiele informatie- en activatiepunt van
Festival 2030. Met de fiets sloten we aan bij activiteiten of namen we
plaats bij partners in de stad. In de fietsbak zat informatiemateriaal
over activiteiten in de stad, spellen, afvalprikkers, een minibieb
en andere toepasselijke spullen. De fiets is gemaakt door het
Circulair Warenhuis; het frame is geleend van de Universiteit
Leiden. Zo vertelde de fiets ook zelf een verhaal over mensen en
organisaties in de stad die een bijdrage leveren aan de duurzame
ontwikkelingsdoelen.
In totaal zijn we op de fiets met zo’n 3.800 mensen in gesprek gegaan
op meer dan 20 locaties in de stad. Josta vertelt over de festivalfiets in
deze video: stichting2030.nl/videofiets
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Onze overtuiging: Wat
jij doet, doet ertoe

Wij benaderen deze zoektocht
vanuit onze kernwaarden:
wederzijds vertrouwen en gedeelde
verantwoordelijkheid; crossculturele
samenwerking en inclusiviteit;
creativiteit, wijsheid, moed en
openheid.

De wereld staat voor een aantal
complexe vraagstukken. Deze
hebben geen simpele of eenduidige
antwoorden en kunnen niet
door eenlingen worden opgelost.
Niemand bezit alle daarvoor
benodigde kennis, creativiteit en
kunde. Ook de overheid of het
bedrijfsleven niet. Dus alleen samen
kunnen we deze uitdagingen het
hoofd bieden.

En de overheid en het
bedrijfsleven dan?
Dat burgers een grote rol spelen
(en een grotere rol kunnen krijgen)
in het vormgeven van de toekomst
zet andere spelers als de overheid
en het bedrijfsleven niet buitenspel.
De overheid stelt de kaders vast
met wet- en regelgeving en
beleid. Het bedrijfsleven geeft een
praktische invulling aan wat de
samenleving vraagt. Onderzoekers en
technologische startups ontdekken
nieuwe oplossingen.

Wij geloven dat de talenten en
energie van gewone mensen – in al
hun diversiteit en de vele rollen die
ze in hun leven vervullen – nog niet
voldoende de ruimte krijgen in het
vormgeven van onze gezamenlijke
toekomst. Dat is een gemiste kans.
Door op nieuwe en andere manieren
samen te werken en samen te
leven, kunnen we onze wereld
duurzamer, eerlijker en schoner
maken. Door ons beter en inclusiever
te organiseren met ruimte voor de
kracht van onderop, kunnen we
grote uitdagingen op regionaal en
lokaal niveau het hoofd bieden. Juist
onze diversiteit biedt grote kansen.
We hoeven niet allemaal hetzelfde
te doen. Als we samen maar alles
doen.

die ze in hun leven spelen. Tegelijk
onderschatten we de rol van andere,
meer top-down-organisaties
niet. Ook houden wij in de gaten
wanneer initiatieven van onderop
hulp van bovenaf kunnen gebruiken
en andersom.

veranderingen. Bovendien worden
ze door steeds meer overheden,
bedrijven, instellingen en andere
organisaties gebruikt. Ook Leiden
heeft de doelen omarmd. Een
handig en relevant kader dus.
Voor nu is het belangrijk om te
delen dat we alle zeventien doelen
beschouwen als de zoektocht
naar een groenere, eerlijkere en
meer duurzame wereld. We vinden
het vooral belangrijk dat we dit
toekomstbeeld samen bereiken,
op een manier dat iedereen de
vruchten ervan plukt en iedereen
eraan kan bijdragen. De keuze voor
de sdg’s heeft uiteraard gevolgen
voor onze ambitie(s). Daar komen
we op terug (hoofdstuk 5).

Onze taal: de
duurzame
ontwikkelingsdoelen
Stichting 2030 gebruikt de
duurzame ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties (de
sdg’s) als agenda. De zeventien
doelen zijn een internationaal
gedeeld raamwerk dat dezelfde
uitgangspunten, vooruitzichten,
begrippen en definities verschaft als
we het hebben over uitdagingen en

Er is dus in dit spel ruimte voor
verandering van bovenaf – vanuit de
overheid of het bedrijfsleven, en van
onderop – bij de betrokken burger,
kritische consument, geïnformeerde
huurder of strijdvaardige student.
Waar de verandering ook begint, om
succesvol te zijn, is samenwerking
een vereiste.
Wij zijn vooral geïnteresseerd in de
beweging die van onderop ontstaat,
bij mensen zelf en in de vele rollen
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Case: Nieuwe uitvindingen voor lokale
klimaatproblemen
In het project Klimaatmakers ging Het Klimaatmuseum samen
met Stichting 2030 en de Leidse bevolking op zoek naar nieuwe
uitvindingen voor de klimaatproblematiek. Als we het over het
klimaat hebben (sdg 13), denken we vaak aan mondiale problematiek:
zeespiegelstijging, vermindering van CO2 in de atmosfeer. Echter
klimaatproblematiek komt tot uiting in de eigen leefwereld van
mensen: een te warm klaslokaal, een park waar andere, soms
schadelijke planten gaan bloeien. Buurtbewoners kennen deze lokale
problematiek als geen ander en kunnen deze ook helpen oplossen.
We deden eerst onderzoek naar lokale klimaatproblematiek en
ideeën voor oplossingen, samen met jongeren op allerlei locaties
in Leiden. Hiervoor werd een speciaal klimaatspel ontwikkeld.
Zo’n 500 jongeren kwamen tot ruim 400 ideeën voor lokale
klimaatoplossingen. Drie kunstenaars vertaalden deze ideeën in een
werk: een prototype of beeld van de toekomst. De drie kunstwerken
hebben we vervolgens geveild. Niet om geld, maar om de belofte er
iets van te maken. Jongeren beoordeelden deze beloftes. Rond ieder
werk is een alliantie ontstaan van organisaties die het de komende
jaren werkelijkheid maken, zoals het Waterschap en culturele
instellingen.
Laura van Het Klimaatmuseum vertelt meer over het project in deze
video: stichting2030.nl/videoklimaatmakers
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Case: Leids Steunloket Migranten
Leiden kent honderden organisaties die zich inzetten op een van de
duurzame ontwikkelingsdoelen. Jurist Rayan Younis is oprichter van
het Leids Steunloket Migranten. In anderhalf jaar groeide dit initiatief
uit tot een organisatie met bijna honderd vrijwilligers die juridisch
advies, bijles en een luisterend oor bieden aan honderden migranten
in de Leidse regio.
Behalve het directe doel van de organisatie, is er ook een indirect
doel: het versterken van de relatie tussen migranten en gastgevers
en het normaliseren van migratie. In dat kader organiseert het
Leids Steunloket Migranten ook ontmoetingen, zoals de sociale
wereldkeuken tijdens Festival 2030. Pragmatisch en met veel
overtuiging draagt de organisatie zo bij aan een meer sociale en
inclusieve stad. One World portretteerde Rayan Younis onlangs:
stichting2030.nl/lsmoneworld

2. De casus:
Leiden van onderop
Steden zijn niet enkel stenen
Stemmen op haar muren
Ze zijn als oude moeders
Warm en ze hebben lichtgrijs haar
Als je meer wil weten, luister maar
Leiden vertelt je haar verhaal

actieve gemeentebestuur geven
de stad een basis. Daarnaast zijn
er honderden, zo niet duizenden,
initiatieven van onderop die
bijdragen aan een groenere,
eerlijkere en meer duurzame
stad. Mensen zetten zich op
eigen initiatief in voor thema’s
als biodiversiteit, leefbaarheid,
afval en circulariteit en het
verminderen van ongelijkheid.1 Ze
leven energiebewust of hebben
zonnepanelen op hun dak,
gebruiken het openbaar vervoer
of de fiets, scheiden afval of kopen
producten met zo min mogelijk
plastic, eten minder vlees of kopen
tweedehands spullen.2

– Nesrin Almosrani, Leiden,
in Kleiner dan de pijn

Op (be)zoek in Leiden
Wat maakt Leiden tot een ideale
plek voor initiatieven rond de sdg’s
en het opzetten van een beweging
door Stichting 2030? Het antwoord
is kort maar krachtig: Leiden is
goed georganiseerd, ondernemend,
veelzijdig, overzichtelijk en
toegankelijk. En je kunt op de fiets
makkelijk van de ene naar de andere
kant.

Al deze initiatieven zijn te verbinden
aan de zeventien duurzame
ontwikkelingsdoelen. De sdg’s zijn
als het ware een kapstok voor alle
duurzame initiatieven in de stad.
Daarna is het ‘slechts’ een kwestie
van ‘zoek en gij zult vinden’. Op
straat, online, bij bekende netwerken
en vervolgens weer nieuwe mensen
benaderen en uitnodigen om mee en
meer te doen met dat wat al gebeurt.

Leiden is ook een stad van
organisaties en netwerken.
De universiteit, hogeschool,
mbo’s, dertien musea, talloze
maatschappelijke organisaties,
succesvolle ondernemers en het

1
Er is geen overzicht van alle initiatieven. Deze vier sdg’s zijn de meest genoemde van de aangemelde activiteiten
voor Festival 2030. Doel 15, Leven op land (97 activiteiten), Doel 11, Leefbare steden (96 activiteiten), Doel 12,
Verantwoorde consumptie (82 activiteiten) en Doel 10, Ongelijkheid verminderen (75 activiteiten). (Totaal aantal
keren dat een doel is toegewezen: 737. Een activiteit kan meer dan 1 doel dienen.)

2
Sustainable Development Goals, Peiling onder de leden van het LeidenPanel, beschikbaar via https://leiden.
incijfers.nl/Onderzoeksbank/--Ruimtegebruik-en-duurzaamheid
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Inmiddels hebben we met
honderden partners en duizenden
mensen samengewerkt aan allerlei
soorten activiteiten en interventies.
Samen gingen we op zoek naar
nieuwe manieren van organiseren
van onderop. Ook hebben we met
ons netwerk in de stad een aantal
nieuwe initiatieven opgezet. Soms
succesvol, soms met ruimte voor
verbetering.

extra aandacht voor goed onderwijs,
betaalbare energie en goede
gezondheid en welzijn.5
Tijdens onze gesprekken in de
stad komen we wetenschappers
tegen die onderzoek doen
naar klimaatverandering en
klimaatsceptici. We ontmoeten
studenten Sociaal werk die in hun
vrije tijd eenzame ouderen helpen,
young professionals op zoek naar
een duurzame kroeg en ouderen die
apetrots zijn op hun geveltuintje.
We worden aangesproken door
mensen op scooters en grasmaaiers
die bang zijn voor de macht van
multinationals, het coronavaccin en
de komst van vluchtelingen. En we
komen expats tegen die dolgraag
meer willen doen voor hun wijk
maar niet weten waar te beginnen.

Stad vol mensen en
uitdagingen
Leiden is met bijna 125.000
inwoners de 22e stad van Nederland,
ongeveer zo groot als Leeuwarden
en Maastricht. Twee derde van de
Leidenaren draagt bij aan duurzame
ontwikkeling3, dat zijn circa 85.000
mensen. Bijna iedereen weet dat
de stad en de wereld voor grote
uitdagingen staan. De reactie
daarop is steeds verschillend. Bang,
boos, verslagen, strijdlustig, vrolijk,
nieuwsgierig, alles komt voorbij. Al
die emoties zijn terecht.

Leiden als
vergelijkbare casus?
In hoeverre zijn de lessen die
wij geleerd hebben in Leiden te
kopiëren naar andere steden,
netwerken of organisaties? In
hoeverre is Leiden uniek of juist
vergelijkbaar?

Grote thema’s als het klimaat,
de economie en de toenemende
ongelijkheid spelen in Leiden net
zo goed als elders. Leidenaren
zien daarin afwisselend een rol
voor de overheid en voor zichzelf
weggelegd.4 Mensen willen graag

Er wordt veel onderzoek gedaan
naar duurzaamheidsthema’s. Een
recente monitor wees uit dat twee

derde van de Nederlanders de
urgentie voelt om het eigen gedrag
te veranderen om duurzamer te
leven. De verantwoordelijkheid
ligt volgens de deelnemers aan dit
onderzoek vooral bij de samenleving
en mensen zelf.6 Deze bevindingen
herkennen we in Leiden, hoewel
mensen daar ook iets meer een rol
voor de overheid weggelegd zien in
de transitie.7

6

4
Uitkomsten van NL post-C, een survey naar een toekomstvisie voor Nederland, uitgevoerd onder ongeveer 1.000
mensen in het laatste kwartaal van 2020.

7
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We kunnen leren van Leiden.
Deelnemers aan ons festival leken
dit te begrijpen. Er kwamen mensen
uit Haarlem, Arnhem, Utrecht
en een reeks andere plekken om
inspiratie op te doen en te leren
over de goede ideeën in Leiden om
deze te kopiëren naar hun eigen
woonplaats.

Dit kan met taal te maken hebben.
Studenten die onderzoek deden
naar biodiversiteit in Leiden
Zuidwest vonden dat mensen

Sustainable Development Goals, Peiling onder de leden van het LeidenPanel, beschikbaar via https://leiden.
incijfers.nl/Onderzoeksbank/--Ruimtegebruik-en-duurzaamheid

Sustainable Development Goals, Peiling onder de leden van het LeidenPanel, beschikbaar via https://leiden.
incijfers.nl/Onderzoeksbank/--Ruimtegebruik-en-duurzaamheid

Is Leiden dan uniek? Als het gaat
om draagvlak voor en activiteiten
rondom de sdg’s denken wij van
niet. We zijn actief in een landelijk
netwerk van gemeenten die
ook van onderop proberen om
mensen in beweging te krijgen en
herkennen daar dezelfde patronen.
Onze ervaring in organisaties,
bedrijven en andere netwerken is
ook vergelijkbaar. Er is weliswaar
twijfel over de wetenschap achter
bijvoorbeeld klimaatverandering,
maar niet over de noodzaak van een
gezonde, veilige leefomgeving.

Tegelijk komt naar voren dat bijna
de helft van alle Nederlanders
twijfelt of onverschillig is over de
noodzaak tot verduurzaming. Let
wel, het gaat hier om houdingen,
niet om gedrag. Als we kijken
naar gedrag, herkennen we deze
aantallen niet in Leiden, want
veel Leidenaren zijn actief bezig
met een of meerdere duurzame
ontwikkelingsdoelen. Hoewel
ook in deze groep de kennis over
duurzaamheid achterblijft, vertaalt
zich dit niet in onverschilligheid
of twijfel over een betere en
duurzamere inrichting van de
eigen omgeving. Kennis en gedrag
staan als het gaat om duurzame
ontwikkeling vaak los van elkaar.8

3

5

veel meer aanslaan op thema’s als
“saamhorigheid” en “vergroening”
dan op het woord “biodiversiteit.” 9
Dit herkennen we in vrijwel al onze
activiteiten. Het is dus ook een
kwestie van de juiste aanpak en
terminologie.

Duurzaamheidsmonitor 2021, Een verkenning van de wereld van de duurzaamheid in zes thema’s. Newcom
Research & consultancy, beschikbaar via https://www.newcom.nl/duurzaamheidsmonitor-2021-duurzaamheid-leeft/
Uitkomsten van NL post-C.

Zie ook de uitkomsten van het I&O onderzoeksrapport Duurzaam denken is nog niet duurzaam doen,
https://www.ioresearch.nl/actueel/duurzaam-denken-is-nog-niet-duurzaam-doen/

8

9

BiodiverCities Final consultancy report, 9 mei 2021, Studenten Universiteit Leiden
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Case: Afvalprikken als opmaat tot duurzaam
ondernemerschap
Hogeschool Leiden omarmt de sdg’s. Dit kwam onder andere tot uiting in
een speciale introductieweek gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelen
voor studenten van de opleiding Commerciële Economie. Een week lang
dompelden zij zich onder in de doelen om vervolgens een startup op te
zetten die bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Tijdens Festival
2030 woonden de studenten op de Lammermarkt onze introductie bij over
de sdg’s en wat je ermee kunt doen.
We vroegen de studenten ook iets: help ons de Lammermarkt te ontdoen
van zwerfvuil. Dat leverde soms pittige discussies op. Een deel van de
studenten weigerde in eerste instantie dit te doen: afvalprikken is uncool,
daar doen ze niet aan mee! Als we het gesprek aangingen, bleek er vaak
wel degelijk interesse om iets te doen om de wereld beter te maken, zeker
als dat gekoppeld kon worden aan de startup die ze wilden beginnen.
Duurzaam ondernemen is niet uncool. Sommige jongeren die niet wilden
prikken, bleven wel een uur hangen bij onze stand om met elkaar over
ondernemerskansen te praten. En uiteindelijk prikten ze dan toch een stukje
afval.
Niet alleen binnen het curriculum bewijzen de sdg’s hun meerwaarde voor
de hogeschool. Gedurende het festival was een gedeeld doel meerdere
keren een aanleiding voor de Hogeschool en Stichting 2030 om samen
te werken. De Hogeschool raakte zo bijvoorbeeld ook betrokken bij
Klimaatmakers, waar ze een werk adopteerden voor hun activiteiten
rondom afval en de circulaire economie.
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Case: Maak er wat van met de buurt!
In aanloop naar Festival 2030 en tijdens dit festival onderzocht de
Dadakademia hoe je in buurten de sdg’s tot leven kunt brengen.
Met workshops, met exposities, met makerschap en ook door
simpelweg genieten van lekker eten. Alle activiteiten waren bedacht
door jongeren die meelopen bij de Dadakademia. Ze belden bij
tientallen huizen aan om in gesprek te gaan over de doelen, verrichten
activiteiten op schoolpleinen en buurttuintjes en maakten uiteindelijk
een heleboel nieuwe producten en verbindingen door de hele stad. Het
programma verhuisde steeds naar een nieuwe wijk.
Hoewel veel mensen nog nooit van de sdg’s gehoord hebben (in Leiden
kent een op de vijf de agenda en twee op de vijf hebben er weleens
van gehoord)10, zijn mensen wel geïnteresseerd wat dit in hun wijk kan
betekenen. Een probleem zoals de plastic soep leeft niet per se in een
wijk, maar een speeltuintje waar veel afval ligt wel. Het team van de
Dadakademia vertaalde de abstracte sdg’s steeds in concrete acties
in de wijk, vaak met een kwinkslag om de aandacht te trekken. Dit
werkte. Nu moeten we onderzoeken of dit ook een opmaat kan zijn tot
een meer langdurige betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling.
Sustainable Development Goals, Peiling onder de leden van het LeidenPanel, beschikbaar via https://leiden.
incijfers.nl/Onderzoeksbank/--Ruimtegebruik-en-duurzaamheid
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3. Community building
voor de doelen
Twee alinea’s over
community building

Aan de slag in een
pandemie

Community building is een veel
gebezigde term waar iedereen
net iets anders onder verstaat.
Voor ons betekent het dat we de
bestaande netwerken van mensen,
hun ideeën, waarden, doelen en
gebruiken in kaart brengen en de
relaties hiertussen versterken en
verdiepen. We werken op basis van
wat er al is in een gemeenschap,
netwerk of organisatie en dat wat er
logischerwijs kan zijn.

Nog geen drie maanden na de
oprichting van Stichting 2030
brak de coronapandemie uit.
Die dwong ons terug naar de
tekentafel. Grootschalige fysieke
publieksactiviteiten die als versneller
voor een beweging kunnen dienen
werden onmogelijk. Het leven
verplaatste zich naar online, waar
mensen weliswaar beter bereikbaar
maar minder goed zichtbaar zijn.
We moesten onze activiteiten
opnieuw laden of anders inrichten;
kleinschaliger, dichter bij de
mensen.

De methode waarmee Stichting
2030 in 2020 begon bestaat dan uit
twee activiteiten. Ten eerste: zoeken,
onderzoeken en luisteren naar wat
er al is in de stad. Zo brengen we het
potentieel van de stad in kaart. De
sdg’s dienen hierbij als raamwerk.
Ten tweede: het versterken van de
netwerken die zo bloot komen te
liggen en deze laten groeien. We
brengen mensen met elkaar en
elkaars kennis, creativiteit en kunde
in contact en bedenken samen
nieuwe acties of evenementen om
de netwerken te laten groeien.

Dit had wisselende resultaten. In
oktober 2020 werd een try-out van
het festival bijvoorbeeld last-minute
geannuleerd door aangescherpte
regels. In twee dagen verplaatsten
we het programma naar online,
inclusief video’s van alle initiatieven
die zich zouden presenteren. De
avond en de video’s kregen online
veel bekijks. Maar maanden later
vertelden sommige partners ook
nog hoe jammer het was dat ze
niemand op hun locatie hadden
mogen ontvangen en dat hun
verhaal gereduceerd was tot een
video van een paar minuten.
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De tweestrijd tussen bereik
(makkelijker online) en betekenisvolle relaties opbouwen (makkelijker
fysiek en door corona dus in
kleinere groepjes) bleef de hele
voorbereidingstijd en tijdens het
festival actueel. We hebben hierin de
voorkeur gegeven aan het opbouwen
van betekenisvolle relaties.
Tegelijk had de pandemie enkele
‘voordelen’. Door de gedwongen
vertraging konden we veel dieper
in netwerken duiken. Nieuwe
initiatieven werden zichtbaar en
korte tijd was het makkelijk om
andere mensen uit te nodigen
voor online bijeenkomsten. Terwijl
onze samenwerking met de
natuurlijke partner het onderwijs
vermoeilijkte, kwamen we juist in
contact met andere netwerken, zoals
ondernemers.

thema’s en methoden die leven
rondom duurzame ontwikkeling,
nieuwe vormen van organiseren
en maatschappelijke innovatie.
De uitkomsten van dit onderzoek
dienden als basis voor onze
inhoudelijke programmering.

Ritme en momentum

We improviseerden. We bleven ons
verhaal vertellen. We boden hulp aan
gelijkgestemde organisaties waar
mogelijk. Advies over een spel rond
kansengelijkheid, een sessie over
de sdg’s voor een online kerstborrel,
waar we maar van waarde konden
zijn. En op ieder mogelijk moment
met de fiets de stad in.

Door de pandemie groeiden de
rol en betekenis van het festival.
Aanvankelijk was het een slotstuk
van een beweging. Een eenmalig
event, samen met internationale
partners, om te laten zien wat de
stad in huis had. Nu werd het een
sleutelstuk, een aanjager van de
beweging. Iets om naar uit te kijken
nu ons innovatieprogramma en
onze campagne noodgedwongen
minder fysiek en dus minder
zichtbaar waren.

Zo bouwden we gestaag een stevige
basis in de stad. We leerden de
partners kennen waarmee we in de
toekomst een project zouden gaan
doen. Achteraf lijkt dit gepland.
In de praktijk was het vooral
doorzettingsvermogen om met
overtuiging te blijven doen waarin we
geloofden.

Eind 2020 en begin 2021 deden we
daarnaast met meer dan duizend
mensen een onderzoek naar de

Tien thema’s voor de toekomst
GELIJKHEID
ECONOMIE
KLIMAAT
WERK
ONDERWIJS

ZORG
WONEN
WERELD
VOEDSEL
WATER

Een beweging heeft een ritme en
momentum. Corona verstoorde alle
ritmes. Maar zodra het festival op
de agenda stond – september 2021 –
was er momentum.

We konden eerst twee en later
drie producenten uitnodigen om
concreet mee te doen met het
festival. Ondersteund door social
media en met posters in de rugzak
trokken ze de stad in. Steeds meer
organisaties sloten zich aan of gaven
tips voor nieuwe partners. Iedere
dag kwamen nieuwe mensen of
netwerken op onze radar. Met het
festival (en misschien het einde van
de pandemie) in het vooruitzicht
had men zin om weer iets te doen!

De tweestrijd tussen bereik
(makkelijker online) en
betekenisvolle relaties opbouwen
(makkelijker fysiek en door corona
dus in kleinere groepjes) bleef de
hele voorbereidingstijd en tijdens
het festival actueel. We hebben
hierin de voorkeur gegeven aan
het opbouwen van betekenisvolle
relaties.
Tegelijk had de pandemie enkele
‘voordelen’. Door de gedwongen
vertraging konden we veel dieper
in netwerken duiken. Nieuwe
initiatieven werden zichtbaar en
korte tijd was het makkelijk om
andere mensen uit te nodigen voor
online bijeenkomsten. Terwijl onze
samenwerking met de natuurlijke
partner het onderwijs vermoeilijkte,
kwamen we juist in contact
met andere netwerken, zoals
ondernemers.
Eind 2020 en begin 2021 deden we
daarnaast met meer dan duizend
mensen een onderzoek naar de
thema’s en methoden die leven
rondom duurzame ontwikkeling,
nieuwe vormen van organiseren
en maatschappelijke innovatie.
De uitkomsten van dit onderzoek
dienden als basis voor onze
inhoudelijke programmering.

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? Deze tien
thema’s werden genoemd als de meest urgente door de deelnemers dit
onderzoek.
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Veertien dingen die je moet doen om van
onderop een beweging te bouwen

Door Josta Hofer, producent en community builder voor Festival 2030
Wat doet een producent die een community bouwt rondom de duurzame
ontwikkelingsdoelen als deze op de fiets door de stad rijdt? Dit deden wij:
1.	
Ga op bezoek. Na een eerste kennismaking, online of in de sportschool,
gaan we altijd op bezoek bij onze partners.
2.	
Neem de tijd. We nemen de tijd om te luisteren naar de verhalen van de
mensen bij wie we op bezoek gaan en de mensen die we tegenkomen.
3. Vertel een verhaal. Als we zelf praten, vertellen we een verhaal over waar
we in geloven en dat over onszelf gaat. Natuurlijk sluit dit aan bij onze
ambitie, de duurzame ontwikkelingsdoelen en de toekomst van de stad.
Het is ook een persoonlijk verhaal dat aansluit bij het verhaal van onze
gesprekspartner.
4.	
Geen kommer en kwel. Ons onderwerp is serieus; zelf zijn we vriendelijk,
optimistisch en positief zonder naïef te zijn. Dit geeft vertrouwen.
5. Zeg ja. “Wil je mijn projectplan doorlezen?” “Kun je me in contact
brengen met die en die?” “Mogen we je camera lenen?” Ja.
6. Doe mee met de ander. Misschien wel het belangrijkste is “ja” zeggen
tegen uitnodigingen voor activiteiten.
7.	
Wees behulpzaam. Iedereen die de wereld beter probeert te maken kan
hulp gebruiken. We vragen mensen waar ze tegenaan lopen en waar we
hen bij kunnen helpen. Zo weten we ook hoe we voor hen van waarde
kunnen zijn.
8.	
Onthoud alles. We onthouden zo goed mogelijk de vragen en behoeftes
van mensen (dat kan met simpele technologie) en komen erop terug als
dat relevant is.
9.	
Ga nog een keer op bezoek. Inmiddels heb je genoeg om verder over te
praten. Dus proberen we altijd vaker langs te komen.
10. Bedank. We bedanken mensen altijd voor hun moeite en tijd.
11.	
Wees duidelijk. We communiceren helder en duidelijk over wat we
vinden, de verwachtingen en wat we willen realiseren.
12.	Versterk netwerken. Koppel mensen aan elkaar. We werken immers
samen aan hetzelfde doel. Hoe meer we de relaties tussen mensen
kunnen versterken, hoe makkelijker het wordt om dat doel te bereiken.
13.	Vier successen. We zetten als het kan mensen in het zonnetje, online,
tijdens activiteiten of persoonlijk.
14. Geef cadeautjes. Attenties, aandacht of complimenten.
Op kantoor hielden we een overzicht bij van alle partners en initiatieven waar we in aanloop naar Festival 2030 mee samenwerkten.
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Wat ging goed en wat moet beter
Dit ging goed in de voorbereiding

Dit moet beter

Onze aanpak voor community
building werkte echt en wordt
gewaardeerd.

We moeten meer inhoudelijk
leiderschap tonen op de doelen
waar we voor staan.
We hadden geen eigen thuisbasis,
alleen een kantoor. Het latere succes
van de festivalfiets laat zien welke
positieve impact dit had kunnen
hebben.

Door extra tijd te hebben om relaties
te leggen, kenden we al heel veel
partners voor we echt begonnen
met de beweging.

Tegelijk had meer tijd ons kunnen
helpen om nog meer mensen en
organisaties te betrekken. Dit komt
ook terug in de evaluatie.

Het team en de houding van de
teamleden krijgen in de evaluatie
een enorme pluim.

Dit moeten we wel volhouden.
Als het kernteam een te grote rol
speelt in de beweging, is deze niet
duurzaam.

De dynamiek in de stad, tegen de
achtergrond van corona en met de
gemeentelijke verkiezingen voor
de deur, gaf extra urgentie aan ons
onderwerp.

Daartegenover staat het ritme
van de stad, dat bewegingen op
hun hoogtepunt zijn net voor
de zomervakantie, terwijl ons
hoogtepunt er net na viel.

Case: Een perspectief op duurzaam herstel
Eind 2020 werden we benaderd door Ondernemend Leiden vanwege
onze survey NL post-C. Er was een klik op de methode: van onderop in
kaart brengen wat mensen belangrijk vinden om zo te komen tot een
toekomstvisie. Het ondernemersnetwerk was met een vergelijkbare
uitdaging bezig: een economische toekomstvisie voor na corona.
Al snel trokken we hier samen in op. Tegelijk gaf dit de ruimte om
uitgebreid te praten over de rol van de sdg’s in de economie van de
toekomst en de kansen voor duurzaam ondernemen.
Uiteindelijk heeft Stichting Ondernemend Leiden de sdg’s centraal
gezet in hun economisch programma, onder het motto: Als we het
doen, laten we het dan goed doen! Door de samenwerking werd
overduidelijk dat de Leidse ondernemers een belangrijke rol spelen in
het behalen van de doelen en dat dit tegelijkertijd een kans betekent
voor hen.
stichting2030.nl/economischevisie

Deelnemers geven aan dat ze
vinden dat hun netwerk versterkt is
en ze nieuwe verbindingen gelegd
hebben.
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Case: Stad van vluchtelingen?
Waar voel jij je thuis? Wie ken jij wel en wie ken je niet? Hoe maakt dat
jou tot wie je bent?
Tijdens onze omzwervingen door de stad kwamen we in contact
met Maartje van der Woude, hoogleraar Rechtssociologie aan
de Universiteit Leiden. Ze was net begonnen aan een groot
onderzoekstraject naar migratie. Bijzonder was dat dit onderzoek
samen met kunstenaars, buurtbewoners, studenten en anderen
gedaan zou worden. Deze brede benadering van een maatschappelijk
relevant thema (sdg 10, 16) past bij onze visie en daarom besloten we
een tijdje samen op te trekken.
Onder de noemer House of Misconceptions gingen studenten eerst
op onderzoek naar beelden over de ander in een aantal wijken in de
stad. Hiervoor spraken ze met ruim 100 buurtbewoners. Tijdens een
optocht door de Kooi werden hun bevindingen getoond. Vervolgens is
al deze informatie vertaald in een presentatie door de kunstenaars van
Liquid Society. Deze zoektocht en presentatie maakten deel uit van
Festival 2030. In de presentatie werd je meegenomen in de wereld van
impliciete en expliciete beelden en vooroordelen die mensen hebben
over de samenleving maar vooral over elkaar en in het bijzonder over
‘anderen’. Deze ‘anderen’ kunnen opvallen vanwege een huidskleur of
culturele en religieuze gebruiken en normen. De deelnemers hebben
op verschillende momenten bijgedragen aan het onderzoek, dat ook
een vervolg krijgt na het festival. Hier is op verschillende plekken over
gepubliceerd. stichting2030.nl/houseofmisconceptions
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4. Festival 2030 als knooppunt
Vieren en versnellen
Geïnspireerd door en samen met
onze partner het Museum voor de
Verenigde Naties UN Live zouden
we eenmalig via een festival laten
zien wat er op lokaal niveau gebeurt
rondom de doelen en waarden van
de Verenigde Naties. Gaandeweg
werd duidelijk dat een festival
niet voldoende is om de doelen
te behalen, maar wel een ideaal
moment was om successen te vieren
en de beweging te versnellen.
Festival 2030 werd een cultureelmaatschappelijk festival in
Leiden. Centraal stonden de
mensen en organisaties die een
bijdrage leveren aan de duurzame
ontwikkelingsdoelen. Het festival
bood een podium aan reeds
bestaande activiteiten die een
relatie hadden met de sdg’s en
stimuleerde nieuwe activiteiten.
Ook ontwikkelden we zelf een
aantal activiteiten, met name

kunstproducties en ontmoetingen
die onze methode in de praktijk
brachten.
Het was, zoals we vaak te horen
kregen, veel. Het was ook voor ons
veel. En het was maar een fractie van
wat er gebeurt in Leiden. We hadden
ook tweeduizend activiteiten
kunnen programmeren. Aan de
andere kant, Leiden heeft laten zien
wat het als stad in huis heeft. Er zijn
voldoende voorbeelden van andere
vormen van organiseren en samen
in beweging komen, meedoen en
meemaken. Het was een succes met
veel leermomenten.
Omdat het veel was, laat het festival
zich het best illustreren met een
impressie van een festivaldag.
Hieronder lichten we een dag uit en
geven dan een impressie van dag tot
dag.
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Een zonnige
nazomerdag
(9 september)
In alle vroegte parkeren we de
festivalfiets bij Het Gebouw in de
Kooi, een wijk in het noordoosten
van Leiden. Het Gebouw is
een verzamelgebouw voor
maatschappelijke organisaties,
de bibliotheek, een basisschool
en het mbo. Dat zorgt meteen
voor leuke aanloop. Eerst vooral
van professionals die er werken
of een afspraak hebben, maar
naarmate de dag vordert steeds
meer van buurtbewoners die even
langskomen of ouders die hun
kinderen komen halen of brengen.
Elders in de stad beginnen
inmiddels workshops binnen
het programma Maak er wat
van!. Vandaag maken jongeren
onder andere kunst van afval.
Helemaal aan de andere kant van
de stad beginnen rondleidingen
bij het Circulair Warenhuis. De
Omgevingsdienst West-Holland
organiseert online een groene cirkel
over het bijenlandschap.

Terwijl de festivalfiets bij Het
Gebouw blijft, rijden we op een
gewone fiets naar Leiden Zuidwest
voor een workshop met leerlingen
van De Astronaut in het kader
van De Tegentijd. In vier lessen
ontwikkelen de kinderen een
eigen reis door de tijd en nemen
ze verantwoordelijkheid voor de
toekomst. Vooral de klankschaal is
een groot succes: hoe lang klinkt
jouw echo door in de tijd?
Snel terug naar de Kooi. Inmiddels
is de festivalfiets omgeven door
kinderen. Er wordt gespeeld, gekrijt,
afval geprikt en gepraat over een
leefbare stad. Het taalcafé van
BplusC begint en met jongeren
van de naschoolse opvang van
SOL spelen we het klimaatspel van
Klimaatmakers. Iets verderop begint
een wandeling in het kader van
De Tegentijd die zal eindigen in de
Oude Sterrewacht.
Om iets na vieren pakken we
de festivalfiets weer in. Het
pleintje is schoon, op een hoop
stoepkrijttekeningen na. We
parkeren de fiets bij PLNT. Op naar
de volgende dag!
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Een impressie van dag tot dag
26 augustus:	Kick-off van Festival 2030 met een opening, Klimaatmakers
op de Hooitocht.
27 augustus: 	Vervolg van Klimaatmakers op de Hooitocht en workshop
Samen voor Angola
28 augustus: 	Spontaan bloemen plukken in Bij Mei en de Nacht van de
Vleermuis in het Hof van Seghwaert
29 augustus: 	Laatste dag Klimaatmakers op de Hooitocht, veiling Samen
voor Angola, opening van de Kunstroute Mensenrechten
30 augustus: 	De festivalfiets staat bij de Hogeschool Leiden, kick-off sdgchallenge Commerciële Economie
31 augustus: 	Lezing verbeelding in actie, rondleidingen bij het Circulair
Warenhuis, Drive to Connect op de Lammermarkt en eerste
begeleide Tegentijd wandeling
1 september: 	De fiets staat op de kinderboerderij Merenwijk, de
Dadakademia maakt sdg-streetart
2 september: 	De fiets staat bij het Circulair Warenhuis en de biotuin en
verhuist ’s middags naar het Huigpark voor De Tegentijd.
’s Avonds is de opening van Leiden Shorts. Eerste What
Art Can Do workshop over kunst en gezondheid. Begin
onderwijsprogramma De Tegentijd.
3 september: 	sdg-kunstinstallaties bouwen bij G12, taalles zonder
boeken, zaden telen, inloopspreekuur voor migranten
en stekjesruilmiddag bij het Plantenasiel, lezing en
discussieavond gastvrij Leiden
4 september: 	Catena Open Air, workshop voedsel en leefstijl, panels
Leiden Shorts, tafelen in de Vrijplaats
5 september: 	Bestuiverstour en stoepplantjesactiviteiten
6 september: Dig it green! Spiekles en papier en geld spreekuur
7 september: Kaarten bouwen en Salsation
8 september: 	De fiets staat bij het kringloopbedrijf, vilten en weven, een
workshop ecosysteem maken en samen aan tafel bij Resto
van Harte
9 september: Zie aparte omschrijving

10 september: 	Themadag Cacti en Euphorbias, junkfood maken en de
eerste avond van het openluchthotel
11 september: 	Rapen bij het Joppe, peren plukken, repair cafe, Fields of
Wonder op de Burcht, wees welkom bij de Bakkerij en
House of Misconceptions
12 september: 	Inclusiefestijn in het Singelpark, yoga, stadswandeling van
het IVN
13 september: Opening Open over depressiviteit
14 september: Willie Wortel wedstrijd, workshop papierscheppen
15 september: 	Eerste dag Klimaatmakers in de kas: uitvindingen bouwen!
Natuurrangers, talkshow Economie van morgen
16 september: 	Klimaatmakers in de kas, afvalkunst maken, co-creatiesessie
circulaire economie, kookworkshop en IG Live over fair
fashion
17 september: 	Klimaatmakers in de kas, groene middag in Groenoord,
themadag succulenten
18 september: 	World Cleanup Day! (Wij staan bij Groentepark Bontekoe),
vogelexcursie, zero waste wandeltour, tentoonstelling
klimaatuitvindingen en House of Misconceptions
19 september: Kleine beestjes safari en green kitchen
20 september: 	Infosessie Billiecup, college Duurzaamheid en recht en ’s
avonds het Groene Ideecafé
21 september: 	Stekje eigen plantje, rondleiding BioPartner 5,
Muziektheater Rubens Brieven
22 september: 	Kraanwaterdag, werken in de natuur, kunstkracht voor
duurzame ontwikkeling, polder in het park, de grote veiling
van klimaatuitvindingen
23 september: 	#SDGCafé: water, wijkgesprek van het gas af,
24 september: 	SDG Action Day, try-out Wij De Stad, toekomst maken van
Meerburg, talkshow Duurzame stad
25 september: 	Leidse dag tegen snelle mode, kledingruil The Field,
onthulling Flip the City, KunstRoute
26 september: Burendag Matilo, slotfeest Festival 2030
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Beeldend: posters in de stad
Alle deelnemers en betrokkenen bij Festival 2030 kregen posters van
het festival om hun bijdrage zichtbaar te maken. In totaal verspreiden
we er zo’n 1200 door de stad.

38

39

Het festival in cijfers

De impact van het
festival

•	173 partners (organisaties en mensen die een bijdrage leverden
aan de programmering)
• 476 aangemelde activiteiten (periode 15 aug – 1 okt)
•	23.360 bezoekers en deelnemers (kwantitatieve verwachting was
25.000)
• Waarvan 620 in de onderwijsprogramma’s
•	2.302 meemakers (inhoudelijk betrokken in de totstandkoming
van een activiteit)

Met onze activiteiten en in het
bijzonder het festival streven we
ernaar dat het aantal mensen dat
bewust betrokken is bij duurzame
ontwikkeling toeneemt. Ook willen
we het bewustzijn van de sdg’s
vergroten en mensen aanzetten tot
acties.

In het voortraject sinds januari 2020 zijn ongeveer 2.150 mensen
betrokken.

Uit de nulmeting voor het festival
bleek dat onze aannames over
hoeveel mensen zich nu bewust zijn
van de sdg’s, wat ze (zelf) kunnen
doen en het aantal dat al iets doet
te bescheiden waren. Bijna drie op
de vijf Leidenaren heeft weleens van
de doelen gehoord (verwachting:
een op de vijf) en in overgrote
mate kunnen ze benoemen
welke bijdrage ze zouden kunnen
leveren. Het aantal mensen dat ook
daadwerkelijk tot actie overgaat
is ook groot: verwachting bewust
betrokken: 5%, realiteit: 13%.11

		
		

Aantal
activiteiten

De Tegentijd
22
Klimaatmakers
12
House of Misconceptions
8
Maak er wat van!
60
Talkshow Duurzame stad
1
#SDGCafe
1
What Art Can Do
5
Festivalfiets
19
Bottom-up programmering 348
Overig (El Cid, etc.)			
Totaal			

Bezoekers

Meemakers

1.220
2.405
1.550
2.480
1.500
105
50
3.800
8.750
1.500
23.360

320
580
200
451
25
20
10
696
2.302

Door de aanhoudende coronamaatregelen vervielen helaas
enkele grotere activiteiten, met name in het onderwijs en een
aantal buurtfestivals. Door beperkingen op groepsgrootte (tot 25
september) en hoge percentages no-show (tot 80%) bleven twee
eigen activiteiten achter bij de verwachting: De Tegentijd en House
of Misconceptions. Ook zijn sommige activiteiten uitgesteld. Deze
zijn niet meegeteld. Het mooie weer was een meevaller: we konden
activiteiten naar buiten verplaatsen en de festivalfiets werd goed
bezocht.

begonnen met een kwalitatieve
analyse van niet alleen de impact
van het festival, maar vooral ook
van de motivatie om wel of niet in
beweging te komen. De resultaten
van dit onderzoek worden begin
2022 verwacht.
Uit de evaluaties komt terug dat
deelnemers het waarderen om
te ontdekken wat er in hun buurt
gebeurt rondom de duurzame
ontwikkelingsdoelen. Mensen
geven aan het leuk te vinden om
nieuwe plekken te ontdekken, zoals
het Plantenasiel of het duurzame
dakterras van PLNT. Partners
waarderen de nieuwe contacten
die ze opgedaan hebben. De eerste
nieuwe samenwerkingen zijn al
een feit, bijvoorbeeld rondom
de klimaatuitvindingen uit het
Klimaatmakersproject.
Veel partners en deelnemers zijn
met vragen blijven zitten na het
festival. Dit blijkt uit de evaluaties,
maar ook uit de lange lijst
afspraken om nog eens met ons
verder te praten. Het gaat dan om
bijvoorbeeld een vertaalslag van
wat tijdens het festival gebeurde
naar de eigen praktijk of het verder
uitwerken van nieuwe ideeën. Hier
geven we uiteraard een vervolg aan.

De stad is dus verder dan we bij
aanvang dachten. De ambities
voor een vervolg mogen dan ook
hoog zijn. Het moet op termijn
haalbaar zijn om een ruime
meerderheid van de Leidenaren
bewust te betrekken bij de
duurzame ontwikkelingsdoelen. In
samenwerking met studenten van
LDE zijn we direct na het festival

11
Sustainable Development Goals, Peiling onder de leden van het LeidenPanel, beschikbaar via https://leiden.
incijfers.nl/Onderzoeksbank/--Ruimtegebruik-en-duurzaamheid. Het aantal bewust betrokken mensen is bepaald
door het aantal mensen dat een bijdrage kan benoemen (66%) te delen door het aantal mensen dat de agenda
goed kent (20%).
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Zeven uitkomsten om te bewaren
Het festival heeft veel dingen opgeleverd die bruikbaar zijn voor
anderen. Leen, kopieer of deel deze vooral om in je eigen omgeving
aan de slag te gaan.
1.	Het geluidsbestand van De Tegentijd gemaakt door leerlingen van
basisschool De Astronaut met daarin hun eigen reis door de diepe
tijd: stichting2030.nl/deastronaut
2.	De ervaring van ambtenaren, docenten, activisten en talloze
anderen tijdens het lopen van De Tegentijd in zowel Leiden als
daarbuiten: stichting2030.nl/tegentijd
3.	De drie kunstwerken van Klimaatmakers die nu richting geven
aan nieuwe bewegingen rond klimaatactivisme: stichting2030.nl/
klimaatmakers
4.	Een duurzame richting voor de belangrijkste sectoren in de
Leidse economie, gekoppeld aan een sdg: stichting2030.nl/
economischevisie
5.	Het netwerk van studentenverenigingen die zich inzetten voor
duurzame ontwikkelingsdoelen, met elkaar en voor de stad.
stichting2030.nl/studentennetwerk
6.	De verankering van de sdg’s in de strategische verkenningen van
de gemeente, en de belofte (min of meer) van de wethouder
om ze centraal te stellen na de verkiezingen: stichting2030.nl/
ashleynorth
7.	De videoregistratie van de talkshow over een groene, eerlijke en
duurzame stad die weliswaar lang duurt, maar vol met inzichten
en handvatten zit voor anderen: stichting2030.nl/talkshow
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Bestendiging van de
uitkomsten

netwerken en initiatieven die een rol
speelden tijdens het festival krijgen
zo ook een plek in Leiden2022.

Uit de evaluaties en gesprekken
na afloop komt een dwingende
aanmoediging naar voren aan
Stichting 2030: ga vooral door met
het in kaart brengen en verbinden
van het netwerk in Leiden. Hoewel
veel deelnemers zeggen nieuwe
contacten en ideeën opgedaan te
hebben, is het netwerk dus nog
onvoldoende sterk om dit zelf
te doen. We blijven die rol graag
spelen, maar wel zo dat het netwerk
dit uiteindelijk zelf kan.

Media en aandacht
De media spelen een onmisbare rol
in het opbouwen van de beweging.
Veel deelnemers refereerden aan
het paginavullende artikel over het
festival dat in het Leidsch Dagblad
verscheen. Weer anderen kwamen
af op bijvoorbeeld de specifieke
uitnodiging op Sleutelstad
voor materiaal voor het project
Klimaatmakers. Het lukte de hele
maand om de aandacht van de
lokale media vast te houden, vooral
door de diversiteit aan activiteiten.
Deelnemers en partners speelden
hierin een grote rol: ze zochten voor
hun eigen activiteiten de media op.

We zijn dan ook begonnen met het
breed delen van de geleerde lessen.
We doen dit lokaal, met presentaties
voor de gemeente, diverse
netwerken in de stad (PLNT, Leren
met de stad, en meer) en partners.
Ook doen we dit nationaal, via het
netwerk van SDG Nederland die ook
op bezoek gekomen zijn om van
onze ervaring te leren. We geven les
en begeleiden docenten, stagiairs
en afstudeerders in de stad, die ons
steeds beter weten te vinden. Voor
het nieuwe jaar staan er diverse
presentaties gepland.
Behalve het breed delen van de
uitkomsten van het festival, hebben
we voor de bestendiging ook ingezet
op het vergroten van het menselijk
kapitaal in de stad. We zijn blij dat
enkele teamleden met de kennis en
kunde die ze opgedaan hebben bij
andere organisaties een rol hebben
gekregen, formeel en informeel. De

Naast de lokale media hebben
we ook specifiek contact gezocht
met thematische media. Artikelen
als “Circulair in de sleutelstad” op
het goed gelezen blog Duurzaam
Ondernemen wisten experts naar
Leiden te trekken voor activiteiten.
Dit moet uitgebouwd worden in de
toekomst: er is veel te vertellen over
wat er in Leiden gebeurt en daar
is altijd wel een platform voor te
vinden.
Op een paar referenties na in
artikelen over bijvoorbeeld De
Tegentijd is het onvoldoende gelukt
de landelijke media te interesseren
in Festival 2030. Dit is een duidelijke
ambitie voor de nabije toekomst.
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Wat ging goed en wat moet beter
Dit ging goed tijdens het festival

Dit moet beter

De fiets was de grote kracht van het
festival

Bij slecht weer is een fiets geen
optie. We hadden geluk in
september, maar kunnen daar niet
altijd van uitgaan.

De communicatie van alle
activiteiten via de website.

De inzet van sociale media kan veel
beter.

De aandacht in lokale media, met
name de krant, was van grote
waarde.

Tegelijk kan de PR in de regio veel
beter. Leiden is niet los te zien van
de regio.

De bundeling van activiteiten
rondom de sdg’s wordt in de
evaluatie gewaardeerd.

De boodschap van het festival was
echter te complex: 17 doelen, allerlei
waarden, overal in de stad. In de
evaluatie geven mensen aan het te
veel te vinden.
Daarbij dekt de naam van het
festival de lading niet.

Het festival als “knooppunt” van
allerlei activiteiten werkt goed.

Deelnemers en bezoekers
waardeerden dat het festival overal
in de stad was.
Partners in de stad waardeerden de
samenwerking op of om hun eigen
activiteiten.

Partners en deelnemers vragen wel
om meer kruisbestuivingen, ook
tussen onverwachte partijen.
Er is ook expliciet het verzoek om
vraag en aanbod in de stad bij elkaar
te gaan brengen.

In de evaluatie wordt het
enthousiasme van het team vaak
genoemd.

We hebben steken laten vallen in het
community management. Een klein
aantal partners voelde zich daardoor
niet voldoende betrokken.
Ondanks een redelijk goed CRM,
bleek de gekozen methode om
contact te onderhouden met het
netwerk niet houdbaar op de lange
termijn.

Soms trad het festival te veel op als
“tussenpersoon.” Dit is een zwakke
propositie waarbij partners en
netwerken te veel afhankelijk zijn
van één organisatie.
In het bijzonder geldt dit voor de
situatie waarin het festival financieel
als tussenpersoon optreedt.
Bezoekers waren bereid om voor
allerlei activiteiten een bijdrage te
betalen, maar dan wel direct aan de
organiserende partner die daarmee
ook de eigen kosten dekte. De rol als
financiële tussenpersoon was dus
vaak ook niet nodig.
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We hadden veel last van no shows.
Soms wel 80% van de aangemelde
bezoekers.

Veel deelnemende organisaties
willen een vervolg op het festival.

Niet alle vragen van organisaties
zijn beantwoord tijdens het festival,
waardoor ze vragen om een vervolg.
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Wat nemen we mee
van een maand actie?
Behalve de evaluaties en cijfers, zijn
er ook observaties na een maand
actie op straat:
•	De aanname dat in een stad als
Leiden veel voorhanden is om
invulling te geven aan de grote
uitdagingen van deze tijd klopt.
Er gaat dan ook al veel goed. De
vraag blijft: hoe zorgen we dat
iedereen hier de vruchten van
plukt? Veel mensen voelen zich
nog niet betrokken bij het grotere
verhaal.
•	De stad is een goed
organisatieniveau. Omdat je in
Leiden op de fiets zo’n beetje
overal kunt zijn in maximaal
twintig minuten, is het mogelijk
om fysiek veel relaties te leggen
tussen plekken. Dat houdt de
vaart erin.
•	In het algemeen is er veel
enthousiasme voor de thema’s
die verband houden met de sdg’s.
Mensen en organisaties zijn gul

en steunen de beweging graag.
Omgerekend in euro’s hebben
we zo’n 120.000 euro aan waarde
gekregen van het netwerk in de
stad. Dat is fors. Deze gulheid en
extra potentie van de stad zijn
echter nog ongelijk verdeeld.
•	Er zit een grote, nog grotendeels
onbenutte, mogelijkheid in het
beter betrekken van studenten en
expats bij duurzame ontwikkeling.
Door de timing van ons festival
in september, als studenten net
begonnen zijn aan hun (bestuurs)
jaar, kwam dit nog niet goed naar
buiten.
•	Een kleine groep mensen
verzet zich actief tegen
duurzaamheidsthema’s en
agenda’s als de sdg’s. Vaak is het
protest gericht op dat wat buiten
hun macht ligt: de nationale
overheid, een internationale elite.
Praat je over hun eigen straat of
buurt, dan waarderen ze positieve
initiatieven wel en ondernemen ze
soms ook actie.
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Case: De Tegentijd
De Tegentijd is een artistiek project dat het langetermijndenken
bevordert. Het ging in première tijdens Festival 2030. Een aantal Leidse
partners, waaronder in het bijzonder de Astronomy for Society Group
van de Universiteit Leiden, heeft geholpen bij de ontwikkeling van
het project. Zij stelden hiervoor ook de Oude Sterrewacht om niet ter
beschikking.
In De Tegentijd maak je een wandeling door de diepe tijd en
tegelijkertijd door het Singelpark. Onderweg ervaar je hoezeer wij
een verantwoordelijkheid hebben voor toekomstige generaties.
Vervolgens helpt het project je een belofte voor de toekomst te maken.
Deze ontknoping was in de Oude Sterrewacht. Deelnemers liepen de
wandeling alleen of in kleine groepjes, met een begeleid nagesprek.
Hoewel De Tegentijd niet de aantallen wist te bereiken waarop we
gehoopt hadden - ook door een hoog percentage no-shows, was de
kwaliteit van de gesprekken en beloftes boven verwachting. Een aantal
organisaties heeft De Tegentijd ‘ingekocht’ voor eigen events (zoals de
Nacht van de Leraar) of onderzoekt of dit kan. Zo blijft de beweging op
gang, ook nu De Tegentijd z’n tocht door Nederland vervolgt.
Met leerlingen van basisschool De Astronaut deden we een
onderwijsprogramma rondom De Tegentijd. Zij maakten ook hun
eigen tijdreis, die via de link te luisteren is: stichting2030.nl/deastronaut

47

Case: #SDGCafé: Water

Case: Wij zijn de stad!

Het #SDGCafé is dè informele ontmoetingsplek voor iedereen die
werkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Na vijf jaar in Den
Haag was Leiden de eerste stad buiten de hofstad die het café
mocht hosten. Het gesprek ging over water. Te veel, te weinig of
te vies water beïnvloedt de levens van de meeste mensen op de
wereld. Mede door klimaatverandering, maar ook door ontbossing,
worden overstromingen talrijker en droogte frequenter en heviger.
En hoewel er op het gebied van schoon drinkwater grote vorderingen
zijn geboekt, sterven er per dag nog steeds zo’n 1000 kinderen aan
diarree als gevolg van het drinken van vervuild water.

Een prachtig project dat parallel aan Festival 2030 ontstond, is Wij zijn
de stad van PS|Theater. Dit is een levensgroot gezelschapsspel waarin
de speler de pion is. Met het paspoort van een pasgeboren baby in
je ene hand en een dobbelsteen vol met kansen in de andere hand,
bewandel je de levensloop van deze Leidenaar. Van het plusklasje op
de basisschool tot de kansen op de arbeidsmarkt, van een klein misdrijf
tijdens de puberteit tot een ingrijpende gebeurtenis op latere leeftijd.
Stap in de schoenen van Fleur, Edino, Isaya, Henkie of een van de
andere Leidenaren en ontdek of er zoiets bestaat als gelijke kansen.

Prof. Dr. Ir. Hubert Savenije en wethouder Ashley North gingen in
gesprek over water in de wereld en in de stad. Een groot aantal
pitchers lieten hun ideeën zien om werk te maken van water en de
sdg’s. Het hybride event was geheel uitverkocht, met een goed online
publiek. stichting2030.nl/watercafe
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In de ontwikkeling van het spel mochten we regelmatig sparren met
het PS|Theater over kansengelijkheid en de situatie in Leiden vanuit
onze ervaring. Ook deden we een try-out van het spel tijdens de SDG
Action Day in The Field. Een aanrader!
pstheater.nl/agenda/wij-zijn-de-stad/
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5. De methode aangescherpt
Zo breng je een stad in
beweging
Wat hebben we geleerd over de
kracht van onderop en anders
organiseren in de laatste twee jaar?
Het is mogelijk om mensen en de
gemeenschappen, organisaties
en netwerken waar ze deel van
uitmaken in beweging te brengen
voor een groene, eerlijke en
duurzame wereld. Dit vereist een
aansprekend dan wel herkenbaar
verhaal waaraan ze zich kunnen
verbinden. Ook vraagt het optimale
community building, gericht op

Een verhaal om je toe
te verbinden

zowel het versterken van bestaande
relaties als het bereiken van nieuwe
deelnemers. Om zo’n beweging te
ondersteunen heb je een bewust
betrokken organisatie nodig die in
de verhalen een scheppende rol
neemt, in alliantie met partners
in de stad. Deze organisatie is
benaderbaar, open en pragmatisch.

De duurzame ontwikkelingsdoelen
zijn een fantastisch raamwerk
dat iedereen op de wereld helpt
dezelfde taal te spreken. Als
strategie, beleidsinstrument en
meetinstrument zijn ze onmisbaar.
De sdg’s zijn echter geen verhaal.
Daarvoor zijn ze te alomvattend.

Onze methode is niet nieuw of
radicaal anders. De ervaring met
Festival 2030 overtuigt ons wel
dat deze ook werkt om op schaal
mensen in beweging zijn te krijgen
voor de aanpak van urgente en
complexe thema’s.

Wat is het verhaal wel? Dat
zal per situatie verschillen. In
Leiden kan dit een verhaal zijn
over circulariteit, gezondheid en
welzijn of kansengelijkheid en
gelijkwaardigheid. Er kunnen een
paar verhalen naast elkaar bestaan,
maar niet te veel.
Waar een verhaal aan moet voldoen:

1. De verhalen

Een pakkende vertaling van de sdg’s.
1. Detot
verhalen
Ambitieus,
de verbeelding sprekend.
pakkende
vantedebetrekken,
sdg’s.
DiversEen
genoeg
omvertaling
iedereen
Ambitieus, tot de verbeelding sprekend.
concreet
genoeg
om
succes
te
boeken.
Divers genoeg om iedereen te betrekken,
concreet genoeg om succes te boeken.

2. Een innovatieprogramma

De circulaire stad Iedereen gezond

innovatieprogramma
Draait2.
omEen
vergaande
nieuwe initiatieven en

De circulaire stad

Draait om vergaande nieuwe initiatieven en

samenwerkingen.
Op basis van gedeelde
samenwerkingen. Op basis van gedeelde
kennis,kennis,
creativiteit
en en
kunde
creativiteit
kundevan
van de
de
deelnemers.
deelnemers.

oud

Sdg’s

Sdg’s

3. bekende
Het bekende
netwerk
3. Het
netwerk
Gerichte community building verbindt

Gerichte
community
verbindt
bekende
partners building
met de verhalen
en
versterkt
de samenwerking.
Samen en
dingen
bekende
partners
met de verhalen
doen.
versterkt
de samenwerking. Samen dingen
doen.

Kansen maken we
samen Kansen maken we

samen

4. Nieuwe deelnemers

Uitnodigen van nieuwe deelnemers met
4. Nieuwe
deelnemers
aansprekende
activiteiten (‘gateways’)
door tevan
luisteren
en tedeelnemers
ondersteunen.met
Uitnodigen
nieuwe

aansprekende activiteiten (‘gateways’)
door te luisteren en te ondersteunen.

52

Iedereen gezond
oud

•	Het is relevant voor een grote
groep mensen: het heeft
invloed op hun werk, welzijn,
woonomgeving of identiteit.
•	Het wordt rijker en beter als
mensen eraan meedoen. Het
groeit door hun betrokkenheid.
Het begint dus ook met luisteren.
•	Het schept een beeld van een
mogelijke toekomst. Dat beeld is
ambitieus genoeg om iedereen
er een rol in te geven. Liefst is dit
beeld positief.
•	Het is divers genoeg voor iedereen
om zich erin te kunnen vinden en
concreet genoeg om te vertalen in
actie.

In aanloop naar Festival 2030
was ons verhaal, “Een groenere,
eerlijkere en meer duurzame stad.”
Dat bleek geen verhaal, zelfs geen
slogan. Het officieuze verhaal van
Klimaatmakers was beter: lokale
klimaatproblemen kunnen we
lokaal oplossen.

Een programma
gericht op creatieve
nieuwe oplossingen
Een innovatieprogramma vertaalt
het verhaal in acties en initiatieven,
samen met de stad. Het is een
verzamelplek voor alle initiatieven.
In zo’n programma ontwikkelen
we nieuwe ideeën, geven bewezen
oplossingen vrij baan, versterken en
versnellen dat wat succesvol is en
helpen deelnemers in alle openheid
te leren van elkaar.
Er zijn veel modellen voor een
innovatieprogramma. In en om het
Leidse PLNT ontstaan voortdurend
dit soort programma’s. Anders
in onze aanpak is dat we in het
innovatieprogramma een duidelijke
rol zien voor verbeelding en
creativiteit. Met andere woorden:
kunstkracht. Kunstkracht is een
diverse verzameling methoden en
technieken om netelige problemen
op te lossen door de complexiteit
ervan te omarmen. Voorwaarde
is dat het proces de tijd krijgt, zo
open, publiek en participatief
mogelijk is en liefst gericht op
zowel gedragsverandering bij de
deelnemers als concrete uitkomsten.
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Een ongeschikt onderwerp voor het
innovatieprogramma is bijvoorbeeld
de installatie van duizend zonnepanelen of de locatiekeuze voor
een windmolen. Een geschikt
onderwerp is de zoektocht naar

het energieneutraal maken van
de stadswijk met, door en voor de
bewoners.

Kunstkracht: de verbeelding en creativiteit om
binnen lastige uitdagingen nieuwe oplossingen
mogelijk te maken
Kunstkracht is een diverse verzameling methoden en technieken gericht op
het oplossen van vraagstukken door de complexiteit ervan te omarmen. De
methoden en technieken zijn participatief, gericht op concrete uitkomsten
en gedragsverandering en worden veelal begeleid door een speciaal
getrainde kunstenaar.
Onderzoek in de context van Stichting 2030 heeft laten zien hoe interactie
met en via kunst leidt tot emotionele verbondenheid bij problemen,
engagement en gedragsverandering. Praktijkonderzoek binnen het festival
liet zien dat:
Kunst leert ons beter te kijken, luisteren en de omgeving te ervaren.
Kunst maakt ruimte om iets anders te doen dan normaal.
Kunst voor duurzame ontwikkeling betekent kunstparticipatie.
Kunst is zo altijd onderdeel van een gemeenschap.
Kunst kan snel impact hebben, maar hierover communiceren blijft lastig.
De Kunstkrachtaanpak begint met het maken van ruimte voor onzekerheid
en vragen. Dit mag lang duren. Bij een traject van een jaar misschien wel
negen maanden. In deze fase benader je het vraagstuk op alle mogelijke
manieren, maar wel door te doen. Ieder deeltje van het vraagstuk onderzoek
je, liefst met zo veel mogelijk andere mensen. Doen betekent dat je maakt,
experimenteert, schetst, ontwerpt, bouwt en zo weer nieuwe vragen
ontdekt. Intussen deel je alles wat je leert met je partners en probeer je
samen lessen te formuleren.
Na de onzekerheid komt daadkracht. Nu ga je de oplossingen maken en in
de markt zetten. Kunst zoekt altijd een publiek, dus dit proces is publiek. Als
een idee geen betrokkenheid oproept bij het publiek dan is het geen goed
idee, hoe goed het ook is. Wat overblijft biedt de basis voor de oplossingen
voor het vraagstuk.
Kunstkracht is altijd onderdeel van een gemeenschap die betrokken is bij
het vraagstuk. Daarnaast mogen allerlei experts meedoen. In de ontmoeting
tussen beide groepen ontstaan oplossingen die theoretisch kloppen,
praktische wijsheid in zich hebben, en emotioneel acceptabel zijn.
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Het bekende netwerk
en nieuwe deelnemers
Omdat de ambities in de verhalen
alleen werkelijkheid worden als
we hier samen mee aan de slag
gaan, moeten steeds twee dingen
gebeuren:
•	Het steeds beter betrekken van
het bekende netwerk en partners
die al actief zijn.
•	Het doorlopend uitnodigen van
nieuwe deelnemers om zich aan
te sluiten.
De eerste beweging is van binnen
naar buiten: wie geeft al invulling
aan het verhaal en de ambitie? Hoe
kunnen we de relaties tussen dat
netwerk versterken en misschien
nieuwe relaties leggen? Dit
betekent: op de fiets de stad in of
te voet door de organisatie om het
netwerk in kaart te brengen, vraag
en aanbod op elkaar aan laten
sluiten, steeds verbanden leggen
en met aansprekende activiteiten
samen aan de ambities in het
verhaal werken.

De tweede beweging is van buiten
naar binnen: hoe bereiken we steeds
nieuwe mensen en hun kennis,
creativiteit en kunde bij het verhaal
en de ambitie? Hier doorbreken we
de bubbel. Omdat zo veel mensen
al iets doen in hun eigen omgeving,
gaat het hier vooral om zorgvuldig
kijken en luisteren naar wat er al
gebeurt. En vervolgens uitnodigen.
Aansprekende, laagdrempelige
activiteiten of ‘gateways’ spelen hier
een grote rol.
Eerst richten wij ons op de doeners,
mensen die bewust en onbewust
werken aan een betere wereld. Nu
blijkt dat bijna iedereen een doener
is, vinden we dit als doelgroep
minder relevant. “Iedereen” is geen
doelgroep. In het vervolg werken we
met doelgroepen die de waarden,
ideeën of gebruiken delen die bij
een verhaal horen of hier in de
praktijk invulling aan geven.
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Gateways: laagdrempelige uitnodigingen
voor een complex verhaal
Dinosaurussen, zoals die in Naturalis, spreken tot de verbeelding.
De verwondering die je voelt als je onder het skelet van een T-Rex
staat, maakt het makkelijk om een groter verhaal te vertellen. Over
uitsterven, biodiversiteit of evolutie. Hetzelfde geldt voor kijken
naar de sterren, bijvoorbeeld in de Oude Sterrenwacht. Na de
verwondering is het makkelijker praten over hoe de hele aarde een
systeem is waar alles met elkaar samenhangt.
We noemen dit ‘gateways,’ kleine ideeën of acties die voor mensen de
eerste stap zijn op weg naar een groter verhaal. De stoepplantjes van
de Hortus zijn een gateway voor leefbare steden, plastic prikken is een
gateway voor verantwoorde consumptie en productie, een maaltijd
uit een andere cultuur is een eerste stap op weg naar werken aan
kansengelijkheid.
Ons festival zat boordevol gateway-activiteiten. Wat nu nog ontbrak
was het vervolg. Een gateway werkt alleen als er daarna een
uitnodiging volgt voor een vervolg. In HR-termen, de onboarding van
nieuwe activisten in een verhaal over duurzame ontwikkeling. Hier
gaan we aan werken.
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Organisatie van de
beweging
Een organisatie leidt en begeleidt
het omschreven proces. Zo’n club
moet zich comfortabel voelen in
grootschalige participatieprocessen
die echt van onderop komen. Wat
voor soort organisatie is dit?
•	Leidend op de methode en
inspirerend op de verhalen,
maar geen expert. Er wordt
juist samengewerkt met zo veel
mogelijk anderen op de inhoud.
•	Een dynamische
netwerkorganisatie. In steeds
wisselende samenstellingen
wordt gewerkt aan concrete
activiteiten en ideeën. Externen,
freelancers en vrijwilligers spelen
een essentiële rol in de organisatie
wanneer nodig.
•	De organisatie ademt het
proces van community building
en begrijpt de waarde van
kunstkracht.
•	Herkenbaar en benaderbaar voor
iedereen.

•	De omvang hangt af van de
schaal van de uitdaging. Het
ideale team in Leiden zou uit 3 tot
5 community builders bestaan
en 2 tot 3 mensen op kantoor,
ondersteund door steeds andere
partners in de stad.
•	Geduldig. Een proces zoals
omschreven kost minstens zes
maanden. maar waarschijnlijker
een jaar of meer. Bijna twee jaar in
Leiden was geen luxe.
Was Stichting 2030 perfect? Nog
niet. Ons team was te klein voor de
omvang van onze verhalen. Door de
coronapandemie lukte het fysieke
deel van community building –
bezoek van mensen en organisaties niet goed genoeg. Die lessen nemen
we mee naar de toekomst.

6. Verder vanaf hier
Door in Leiden
Onze aangescherpte methode
brengen we graag in de praktijk in
Leiden. In ieder geval in 2022, als we
samen met Leiden2022 (Europese
hoofdstad van de wetenschap)
activiteiten opzetten en
ondersteunen. Voor de hand ligt dat
we aan de slag gaan met verhalen
als circulair, welzijn, leefbaarheid en
onderwijs. Deze thema’s zijn kansen
voor de stad en hebben draagvlak
bij de inwoners. Op de gerelateerde
sdg’s kan Leiden het verschil maken.
Dit vereist het een en ander van onze
organisatie:
1.	We moeten ons positioneren
als inspirerende leiders op slim
gekozen verhalen en thema’s die
steeds een paar sdg’s bij elkaar
brengen. We laten zien dat we
mensen en organisaties rond die
verhalen (en de achterliggende
sdg’s) bij elkaar kunnen brengen.
We kiezen enkele herkenbare en
concreet aan te pakken verhalen
en/of thema’s.
2.	We moeten meer een regiofunctie
pakken: de duurzame
ontwikkeling van Leiden is niet los
te zien van die van de regio.
3.	We moeten op een duurzame
manier in contact blijven met
het algemene publiek en
hen betrokken houden bij de
beweging. Dit doen we met beter
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community management en een
doorlopende campagne. Om de
zichtbaarheid van de organisatie
te vergroten, zoeken we lokale en
regionale mediapartners.
4.	We moeten een duidelijk
zichtbare plek in de stad claimen,
zodat onze bereikbaarheid en
zichtbaarheid toenemen. De
festivalfiets doet geweldig werk,
maar de fietser moet kunnen
verwijzen naar een herkenbare
plek waar alles samenkomt.
5.	We moeten de eigen organisatie
verduurzamen, met name
duurzame financiering, waaronder
inkomsten uit samenwerkingen
met het bedrijfsleven.
De eerste activiteiten voor de
toekomst krijgen inmiddels vorm.
Enkele innovatieprogramma’s staan
op het punt te beginnen of gaan
hun tweede jaar in. Er is nog veel te
doen. Aan de slag!
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Copy paste naar jouw
stad, dorp, bedrijf of
netwerk
Stel, je wil ook met je organisatie
vanuit de kracht van onderop werk
maken van duurzame ontwikkeling
… wat dan? Wij geloven dat wat
we in Leiden gedaan hebben, ook
kan in andere steden, netwerken,
organisaties en gemeenschappen.
Natuurlijk met inachtneming van
plaatselijke omstandigheden en
variabelen.
1.	Schaal. De belangrijkste variabele
is schaal. Hou er rekening mee dat
de verhouding tussen bijvoorbeeld
het aantal initiatieven en het
aantal betrokkenen meestal niet
lineair is. Een stad met 100.000
inwoners heeft meer dan tien
keer meer initiatieven dan een
dorp met 10.000 inwoners.
Tegelijkertijd zal betrokkenheid
relatief afnemen. In het dorp
zullen relatief meer mensen
meedoen in de beweging.
2.	Focus. Een tweede belangrijke
variabele is de mate waarin je
focus kunt aanbrengen in het
verhaal. In een bedrijf met een
duidelijke missie is het makkelijker
de beweging op gang te brengen
dan in een wijk met tientallen
verschillende verhalen.

3.	Tijd. Het zal altijd minstens
een half jaar kosten om ergens
te komen met de kracht van
onderop. Meer tijd maakt het
proces beter. Als schaal en focus
toenemen, neemt idealiter de
beschikbare tijd om aan de slag te
gaan ook toe.
4.	Interne capaciteit. Hoe beter
het kernteam dat de kracht van
onderop gaat benutten getraind
en ervaren is in de methode,
des te makkelijker het zal gaan.
Niet iedere organisatie, netwerk
of buurt heeft direct iemand
voorhanden. In dat geval zal het
zeker lonen mensen met potentie
intern op te leiden.
5.	Draagvlak “van bovenaf.” In
iedere beweging van onderop
kan draagvlak van bovenaf
niet onderschat worden. Deze
betrokkenheid maakt al het
verschil.

3.	Geef het team een plek en een
fiets en rol de methode uit op
de schaal die bij je past. Een
organisatie met 1.000 of een stad
met 400.000 mensen maakt
natuurlijk verschil.
4.	Laat ruimte voor een diversiteit
aan ideeën, aanpakken,
activiteiten en pogingen. Iedere
stad en organisatie, ieder dorp en
netwerk is anders. Die diversiteit
is onze kracht. Maak daar gebruik
van.

Succes!
Aan de slag op verschillende niveaus

Hoeveel mensen in totaal?
Hoeveel initiatieven van onderop kun je verwachten?
Hoeveel mensen zullen zich actief verbinden aan het verhaal?
Hoeveel mensen heb je nodig om de beweging op gang te houden?

En als de middelen gevonden zijn,
de mensen klaarstaan?
1.	Organiseer een team dat de
methode in de praktijk gaat
brengen. Zo’n team is divers, kent
de context of kan die snel leren en
is niet bang om op het onbekende
af te gaan.
2.	Kies samen met zo veel mogelijk
deelnemers de verhalen, of maak
de zoektocht hiernaar het eerste
innovatieprogramma.
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1. Organisatie

2.000 mensen
100 initiatieven
100 communityleden
2 teamleden

2. Dorp

20.000 mensen
1.000-1.500 initiatieven
400 communityleden
5 teamleden

3. Stad

100.000 mensen
5-10.000 initiatieven
1.000 communityleden
10 teamleden
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4. Metropool

1.000.000 mensen
50-100.000 initiatieven
5.000 communityleden
20 teamleden

7. Met dank aan
Stichting 2030 is een initiatief van VISSCH+STAM en Museum De Lakenhal.
We worden vanaf het begin ondersteund door de gemeente Leiden en
werken samen met UN Live, het Museum voor de Verenigde Naties.

Festival 2030 zou onmogelijk geweest zijn zonder de bijdrage van het VriendenLoterij
Fonds en Fonds1818 en de steun en bijdragen van heel veel organisaties, waaronder
de Universiteit Leiden, de Turn Club, SDG Nederland, Leiden2022, de Oude
Sterrewacht, PLNT en The Field, Het Klimaatmuseum, Liquid Society, Studio Moio,
Van Vollenhoven Institute, Hogeschool Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland,
Naar buiten!, het #SDGCafé, Drive to connect, World Food Forum, G12 Kunstcollectief,
het Circulair Warenhuis, Plantenasiel, Zero Waste Nederland, Salie, PS|Theater,
IVN Leidse regio, Hello Leiden, Basil Catena Open Air, TechnoLab, Leids Steunloket
Migranten, Stichting Ideewinkel, Plastic Soup Surfer, Climate Walk, LeidenShorts,
Hortus Botanicus, Ondernemend Leiden, BplusC, De Bakkerij, Groen Minerva, Dunea,
Buzz Leiden, SOL, De tuin van de smid, Bij Mei, Resto van Harte, Hof van Seghwaert,
Eetcafé De Vrijplaats, Save that Ass, Omgevingsdienst West-Holland, Fields of
Wonder, Natuur Nieuws Merenwijk, Vrienden van het Singelpark, Repair Café Leiden,
Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout, Stichting Open Mind, Ekklesia Leiden,
het Kinderrechtencollectief, Stichting Platform SámenWerken Leiden, @veggilaine,
@kouwekleren, Rapenburg100, het netwerk van wijkambassadeurs in Leiden, Volta
Energy, Groengroep Groenoord Zuid, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit
Leiden, Het Augustijns Theater, Gemiva – SVG Groep, BioPartner Leiden, Stichting
Land van Wijk & Wouden, Bewonerscommissie Portaal Rivierenwijk, ArtHouse
Holland, Academy for Creative and Performing Arts, Instituut Maatschappelijke
Innovatie, Stichting Beelden in Leiden, Leren met de Stad, Dieuwertje, Nina en Laura,
Yung Lie, Erik Wildeman, alle betrokken kunstenaars en artiesten en een grote groep
enthousiaste bewoners van de regio Leiden.
Met speciale dank aan het team en warme netwerk van fantastische mensen in de
stad die ver voorbij hun opdracht zijn gegaan in het mogelijk maken van dit festival
en alle activiteiten.

62

