Beleidsplan 2022-2024

Op weg naar de toekomst!
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Inleiding
Het beleidsplan 2021-2023 is aangepast vanwege de snelle ontwikkelingen bij Stichting Het Kan Wel!. De
werkzaamheden in 2021 hebben geleid tot een aantal grote koerswijzigingen die het noodzakelijk maken het
beleidsplan te wijzigen.
Na de oprichting van Stichting Het Kan Wel! ontstond langzamerhand het programma Tree of life dat de ontwikkeling
van een bredere visie op de regeneratie van onze wereld mogelijk maakte.
In de jaren 2019 en 2020 moest het team flink geprofessionaliseerd worden om het integrale regeneratieplan te
kunnen realiseren. Tegelijkertijd is er ook inhoudelijk behoorlijk wat werk verzet. Er is veel onderzoek gedaan naar de
oorzaken van een te langzaam reagerende wereld als het gaat om de toekomstbestendigheid van natuur, samenleving
en economie. Tijdens de zoektocht is flink wat naar boven gekomen, niet alleen aan problemen, maar ook aan
mogelijkheden om gezamenlijk met MKB en betrokken burgers een integrale regeneratie op gang te brengen, zodat
we nog lang, gezond èn gelukkig van onze aarde en haar bewoners kunnen genieten.
We benoemen hier onderdelen van ons integrale programma zoals ze de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. De
ontwikkeling gaat gewoon door omdat het flexibele programma’s zijn die gevoed worden door een community. Een
aantal programma’s is geleidelijk doorontwikkeld of samengevoegd. Onze programma’s dienen allemaal één doel:
gezamenlijk een toekomstbestendige, levensvatbare en leefbare wereld voor iedereen creëren. We beperken ons hier
tot de programma’s en ontwikkelingen ervan die we tot en met 2024 willen realiseren. Feitelijk ligt er al een integraal
en flexibel programma tot en met 2040.

Tree of life
Dit programma is het middel om de regeneratie van onze wereld een economische factor te maken in tegenstelling tot
de uitputtingsstrategie die de mensheid nu hanteert uit winstoogmerk.
Iedereen kan bijdragen aan dit crowdfund programma. Van iedere Tree of life (à € 5) wordt een klein deel besteed aan
het planten van een boom. Voorlopig worden de bomen geplant in het West-Afrikaanse Togo. Dit gebeurt via de
Stichting GoTogo. Het bedrag dat aan een boom wordt besteed is afhankelijk van meerdere factoren. Het kan zijn dat
de boom zelf niets tot veel kost, omdat we ook bomen verplanten om te voorkomen dat ze sneuvelen. Verder kan het
zijn dat het bodemherstel of de zorg voor de boom extra geld kost. Het is dus niet goed aan te geven hoe de
verhouding ligt. We gaan gemiddeld uit van € 1,- per boom.
Het resterende bedrag per Tree of life wordt besteed aan het uitvoeren van de andere programma’s. Dat betekent dat
degenen die ons via dit programma steunen bijdragen aan het mogelijk maken van het integrale programma van onze
stichting voor een toekomstbestendige wereld.
Het planten van bomen gebeurt tot nu toe alleen in Togo dat de aanzet heeft gegeven tot het programma. We
verwachten dat we in 2023 kunnen starten met het (ver)planten in Nederland.
Hoeveel bomen er geplant zullen worden is afhankelijk van de groei van dit programma.
De komende jaren hopen we voldoende bedrijven en particulieren aan ons te kunnen binden om vooral de
ecologische regeneratieprogramma’s te kunnen uitvoeren. Dit programma heeft het ontstaan van het plan mogelijk
gemaakt, nu kan het bij voldoende steun een feitelijke ecologische transitie starten.

Create Your Future
Create Your Future, afgekort CYF, zal worden ontwikkeld als internationaal crowdsource en crowdfunding platform
om gezamenlijk de transitie te versnellen. Het is duidelijk geworden dat overheden blijvend te kort schieten. In veel
gevallen hebben ze geen idee wat de gevolgen voor de natuur zijn van het falende bestuur van regeringen en
beleidsmakers.
Samen met het in ontwikkeling zijnde International Integral Transition Center (IITC) zal dit het programma worden
waardoor de verschillende programma’s van Het Kan Wel! gevoed worden, zowel inhoudelijk als financieel.
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International Integral Transition Center (IITC)
Onder dit programma vallen bijna alle programma’s van Stichting Het Kan Wel!. Alleen Stichting GoTogo en de
programma’s Tree of life en CYF staan naast dit programma met een eigen speciale functie. De twee laatste hebben
een crowdfund-functie. Daarnaast gaat Tree of life specifiek over het planten en beschermen van bomen en de
ecologische transitie. CYF is daarnaast ook een crowdsource platform. Stichting GoTogo voert de programma’s uit in
Togo.
Binnen het IITC komen verschillende programma’s aan bod die oplossingen creëren die het natuurlijke ecosysteem
beschermen en regenereren. Deze programma’s hebben eveneens gevolgen voor de economie en samenleving. Zo
wordt er gewerkt aan oplossingen voor de energietransitie, de groene chemie, bodycare, recreatie en circulair en
toekomstbestendig bouwen en de landbouwtransitie. Het is een breed scala waar vele jaren onderzoek aan ten
grondslag ligt. Verder gaat een deel van de programma’s over een rechtvaardige samenleving, waar iedereen met
respect wordt behandeld. Ook is er een aantal programma’s dat zich richt op informatievoorziening en educatie. Alle
programma’s dragen bij aan economische transities, aangezien het oude economische model duidelijk vernietigend is
voor onze leefomgeving en samenleving.
Binnen het IITC wordt ook samengewerkt met MKB-bedrijven en uitvinders om te komen tot betaalbare en praktische
oplossingen die vaak op korte termijn kunnen worden ingezet.
Een aantal programma’s is hieronder genoemd.

IFPES/Re-Energized
IFPES is de afkorting voor Integral Future Proof Energy System dat binnen het experiment Re-Energized de laatse
ontwikkelingsfase ingaat om een integraal energiesysteem op de markt te kunnen brengen dat 24/7 voldoende
betaalbare schone energie kan leveren, opslaan en distribueren, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de
natuur en daarmee een middel kan zijn om de klimaatverandering te verminderen. We zeggen hier ‘kan zijn’ om twee
redenen. Allereerst bevindt het systeem zich nog in een experimentele fase, maar de kans is hoger dan 90% dat ook
de laatste fase van ontwikkeling binnen twee jaar een goed functionerend systeem oplevert. Overigens leveren de
bestaande energiemix èn de door de overheid geplande en zonder inspraak van de burger opgetuigde RES geen
enkele oplossing voor de energietransitie. Deze worden echter allemaal stevig gefinancierd door de overheid.
Ons experiment is voor alle belanghebbenden in dit dossier blijkbaar een bedreiging, want tot op heden hebben we
nog geen positieve reactie van het Ministerie van EZK op ons verzoek om het experiment mogelijk te maken.
Uiteraard blijven we druk uitoefenen en zullen we andere manieren zoeken om dit programma uit te voeren.

Juridisch
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de overheid zich niet echt druk maakt over de veiligheid, gezondheid en
rechtsbescherming van de burgers. Het gaat meer over de eigen structuur, de plannen, de akkoorden, afspraken met
beursgenoteerde bedrijven en het eigen ivoren torentje. Afgezien van het feit dat dit leidt tot aantasting van de
rechtsstaat, heeft de combinatie met een totaal gebrek aan kennis als het gaat over natuurlijke ecosystemen
catastrofale gevolgen voor de natuur en daarmee voor onze veiligheid.
We hebben de overheid aangeboden om mee te denken en bij te dragen aan de ontwikkeling van
toekomstbestendige wet-en regelgeving. Hierop hebben we eveneens nog geen positieve reactie gekregen.
Daarom hebben we besloten te onderzoeken of het mogelijk is juridische stappen te ondernemen tegen de Staat der
Nederlanden wegens grove schending van onze mensenrechten. In 2022 zal duidelijk worden of we deze weg hebben
moeten inslaan.

Sociaal Transitie Programma
In het integrale beleid van de stichting zal op ieder onderdeel worden gekeken of het mogelijk is mensen die door
onrechtvaardig overheidsbeleid in een armoedeval terecht zijn gekomen of afstand hebben tot de arbeidsmarkt werk
te kunnen bieden. Er zal worden gestreefd naar het doorbreken van de negatieve spiraal en een groei naar
onafhankelijkheid. Gebruik maken van de talenten van personeel i.p.v. vragen wat mensen niet ligt en betrokkenheid
bij de persoonlijke omstandigheden kan mensen o.i. vleugels geven.
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Daarnaast zal de stichting aanbevelingen doen voor een meer rechtvaardige samenleving.

Gedragswetenschappelijk onderzoek
We gaan onverminderd door met het onderzoek naar het grote HOE kunnen we mensen uitleggen dat we NU in ons
eigen belang moeten durven handelen. De uitkomsten worden geïntegreerd in elk onderdeel van het programma.
We willen hier zodra dit mogelijk is een onderzoeker voor aantrekken, die nauw zal samenwerken met de afdeling
Communicatie. We hebben al gemerkt dat er veel verwarring heerst over de aantasting van het natuurlijke ecosysteem. Dit komt o.i. vooral door het gebrek aan kennis bij de overheid, die daardoor vooral ondoordachte plannen
maakt die zijn gericht op symptoombestrijding i.p.v. het wegnemen van de oorzaken. Helaas zijn die plannen evenmin
geschikt voor het bestrijden van de symptomen.

Opbouw Community met digitale platforms
In 2021 is de eerste aanzet geweest voor een bredere communicatie via Facebook en LinkedIn. We hebben gemerkt
dat deze platforms weinig resultaat leveren als het gaat om het betrekken van burgers bij het onderwerp.
Dat is de reden dat de eerste stap is gezet met een internationale website die geschikt is om uit te breiden naar een
eigen platform, waar leden van de Tree of life en CYF community terecht kunnen als het gaat om tips & trics, om hun
zorgen te uiten en/of mee te doen aan de crowdsourcing en crowdfunding campagnes.
We hopen in 2022 een goed platform te kunnen bouwen en een volledig draaiende communicatie afdeling te hebben.

Videokanaal
Binnen deze periode zal een professioneel videokanaal worden opgezet met informatie met als eerste doelgroepen
burgers, jongeren en MKB-ondernemers. Deze groepen hebben het meeste last van de verwoesting van de natuur en
het gebrek aan behoorlijk bestuur door de overheid.

Educatie
We zijn regelmatig geconfronteerd met het feit dat in het onderwijs niet wordt geanticipeerd op wat een
afgestudeerde leerling nodig heeft op de arbeidsmarkt en m.b.t. een toekomstbestendige ecologie, economie en
samenleving. We zullen binnen het IITC een eigen educatieprogramma ontwikkelen om jongeren uit binnen-en
buitenland de kans te geven kennis te verwerven op deze drie terreinen.

Internationale samenwerking
We willen eerst binnen Europa en daarna ook daarbuiten samenwerken met organisaties om transities te kunnen
versnellen. Snelle transitie is internationaal noodzakelijk om onze leefomgeving en samenleving op tijd veiliger en
gezonder te krijgen.
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