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Het is bijna niet te bevatten wat er de komende jaren moet gebeuren. 
Op werkelijk alle terreinen is werk aan de winkel. 

Werk je aan de energietransitie - dan voelt deze vast als meest urgent. Maar de landbouw- en 
voedseltransitie is misschien wel veel urgenter, ook gegeven de relatie met de wereldwijde 
biodiversiteitscrisis.

Maakt het uit? 

Wie vanuit gebieden kijkt, ziet vooral een heleboel opgaves op zich afkomen die allemaal nú om 
een oplossing vragen en tijd, middelen en ruimte vergen. Terwijl tijd, middelen en ruimte juist 
steeds schaarser worden.

Gebieden centraal
Gebieden worden droger, verzilten, klinken in of kampen met hittestress of juist wateroverlast. In 
gebieden moet de waterkwaliteit in rap tempo beter, moeten we stikstof reduceren en natuur 
herstellen. Maar ook woningen bouwen en de landbouw, veeteelt en visserij verduurzamen.

En dat in een wereld die sociaal gezien steeds verder polariseert, ondertussen verder digitaliseert 
en geopolitiek met de dag onstabieler wordt, met een letterlijke oorlog op Europees grondgebied 
en groeiende spanningen rond grondstoffen toeleveringen.

Nieuw kompas voor innovatie
We lopen tegen planetaire grenzen aan. Maar zijn zelf ook op. De oude weg voorwaarts stokt. 

Er lijkt een nieuw kompas nodig om naar de toekomst te navigeren. Een kompas dat niet focust 
op welvaart maar op welzijn. Niet alleen van de bodem, het water en al het leven om ons heen. 
Ook van onszelf. 

Kunnen gebieden ons de weg wijzen naar zo’n nieuw kompas? 
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Op 21 en 22 juni komt een unieke groep mensen samen op Landgoed Mariënwaerdt. Mensen die 
werken aan 'gebiedsgerichte innovatie' en daarbij tegen grenzen aanlopen. 

Ben jij zo iemand? 

Of je nu werkt vanuit een nationaal programma, vanuit een gebied of daar precies tussenin om 
die werelden met elkaar te verbinden. Wij hebben elkaar nodig hebben om samen een nieuw 
kompas voor innovatie te ontwikkelen.

Programma 
Het programma betreft een afwisseling van plenaire momenten waarop we met de hele groep ge-
zamenlijk werken en werk in kleinere groepen.

We brengen samen in beeld wat er op ons afkomt, en ontdekken vanuit welke gewenste toekomst 
we handelen. We brengen de 'echt lastige vragen' in en de thema's waarop we vastlopen. We 
hebben de tijd om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot diepere inzichten te komen. Om 
van elkaar te leren. En elkaar uit te dagen verder te komen.

We benutten deze 2-daagse werkvormen die voorbij het denken komen en ook andere vormen 
van onze intelligentie aanspreken. Denk dan aan 3D-modelling, gebiedsopstellingen, diepe 
vormen van dialoog en simulaties. We gebruiken hoofd, hart en handen.

21 juni - Staat in het teken van de realiteit én de gewenste toekomst onder ogen komen
22 juni - Eigenaarschap nemen en samen verder komen
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MELD JE
NU AAN!

INSCHRIJVEN

Voor het hele (en actuele) programma inclusief aanvangstijden, 
ga naar: www.hetnieuwekompas.nl

Voor meer informatie, zoals: 
- Waarom deelnemen?

- Mede het programma bepalen – hoe werkt dat?

- Praktische informatie 

Ga ook naar: www.hetnieuwekompas.nl 

Schrijf je nu in – deadline voor inschrijven is 10 juni 
Kunnen we er samen voor zorgen dat gebieden: 
.. sociaal, ecologisch én economisch weer gaan bloeien? 
.. en in samenhang en op tijd nationale doelstellingen realiseren? 
.. zonder daarbij de lasten internationaal of op toekomstige generaties af te wentelen? 

https://storymaps.arcgis.com/stories/814d688c788345299971300472677959
https://storymaps.arcgis.com/stories/814d688c788345299971300472677959
https://0hvrpzf.momice.events/page/1060266


Financieel wordt dit initiatief o.a. mogelijk gemaakt door 
Topsector Energie en het MVI-Energie programma.

Dit initiatief is ontstaan in gesprekken tussen het Maatschappelijk 
Verantwoord-Innoveren Programma van de Topsector Energie, het Nationaal 

Programma Regionale Energiestrategieën, het Versnellingshuis, diverse 
Topconsortia voor Kennis- en Innovatie, initiatiefnemers in gebieden en heel 

veel andere individuen en organisaties die meedenken en helpen organiseren, 
zoals Yes & More en Embassy of the Earth. Het is een zogenaamd 

‘zwerminitiatief’, waarbij de zwerm steeds groter en intelligenter wordt.


