
Waarom doen we Sail for the Future?
Samen met bedrijven versnellen wij de transitie naar een duurzame economie. Door 
een beweging van gedreven jongeren te koppelen aan experts en het bedrijfsleven 
kickstarten we verandering. Veel ondernemingen willen wel duurzaam worden maar 
denken dat dit moeilijk of duur is. En veel individuen willen wel bijdragen, maar weten 
niet hoe. Deze twee brengen we bij elkaar. Samen ‘hacken’ we de business case van 
de duurzame economie. We ontsluiten het innovatief potentieel van een grote groep 
mensen om gezamenlijk bij te dragen aan een betere planeet.

Wat is Sail for the Future?
Sail for the Future bestaat uit een groep studenten en young professionals, verbonden 
aan verschillende universiteiten (Delft, Utrecht, Leiden, Rotterdam), die geloven dat 
een snelle transitie naar een duurzame economie mogelijk is voor een schone en 
betere toekomst. Die groep jongeren wil niet actievoeren, maar constructief bijdragen 
om werkelijke verandering mogelijk te maken. Daarom zeilen wij met een aantal grote 
Nederlandse bedrijven naar de klimaattop (COP26) in Schotland om daar in een 5 
daags innovatieprogramma de transitie bij deze bedrijven te kickstarten. De ervaring 
en inspiratie die de deelnemers van de bedrijven (jong & oud) daar opdoen nemen ze 
mee terug naar de werkvloer waar ze ambassadeur van de verandering worden. 

Wat levert het op?
1. Een visie en concrete aanpak voor duurzaamheid. Kickstart de duurzame 

transitie.
2. Frisse inzichten door de inzet van jonge creatieve studenten en young 

professionals. Durf jij je blinde vlek te ontdekken?
3. We laten de wereld zien wat de Nederlandse bedrijven kunnen en willen. Pak 

de koploper positie.
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“In our unique innovation program, 
we will utilize the power of teamwork 

& mindset to accelerate companies 
towards a sustainable future. We will 

bring change, starting today rather 
than tomorrow.”

Hoe ziet het 
innovatieprogramma eruit?

In het innovatieprogramma gaan we gedurende 5 dagen aan 
de slag met een challenge van een bedrijf op het gebied 
van de klimaatcrisis. We werken met teams van young 
professionals, studenten, wetenschappers, experts en de 
bedrijven zelf. Afhankelijk van de challenge ontwikkelen 
we in design sprints concrete nieuwe producten/diensten, 
challengen we businesscases, analyseren we de gebieden 
binnen een bedrijfsmodel waar de meeste klimaatimpact 
gemaakt kan worden of kijken we zelfs naar welk beleid 
jongeren zouden voeren in de schoenen van de directie.

Dit programma geven we samen met de bedrijven vorm 
zodat de optimale co-creatie ontstaat tussen de jonge, 
creatieve denkkracht en de groep bedrijven die mee gaat. 

Waarom zeilen?
Vliegen naar de klimaattop is achterhaald. Reizen op andere 
manieren is misschien niet even snel, maar brengt ook 
een andere waarde: de ervaring van de reis zelf. Bij Sail 
for the Future maken de deelnemers de oversteek naar 
Schotland in teams met mensen die ze daarvoor misschien 
nog niet kende. In drie dagen dag en nacht zeilen leer je 
elkaar kennen onder uitdagende omstandigheden. Je moet 
samenwerken, elkaars competenties optimaal gebruiken, 
kortom: je smeed een sterke band. En met dat team gaan de 
deelnemers vervolgens de uitdaging aan om de klimaatcrisis 
te ‘hacken’.

- Sail for the Future mission statement -



Photo by Artem Verbo on Unsplash

Waarom naar de klimaattop?

1) De bestemming: we zijn onderdeel van 
iets groters. 

De klimaattop is door de VN georganiseerd om wereldleiders 
met elkaar te laten spreken over beleid. Tegelijkertijd varen 
wij er met bedrijven naartoe om concrete stappen te zetten. 
Zo versterken de overheid en markt elkaar. 

2) Een unieke kans: het is haalbaar.

De klimaattop vindt elk jaar plaats, vaak ver weg. Vorig 
jaar was de top gepland in Santiago, Chili. Dit keer is het in 
Glasgow. Dat is 3 dagen varen met 5-6 knopen snelheid. 
Het is haalbaar om een massale oversteek te maken naar 
de klimaattop met leiders van Nederland en zoveel mogelijk 
mensen, zonder 6 weken onderweg te zijn.

Hoe gaat de overtocht 
plaatsvinden?

We varen van Scheveningen naar Edinburgh 
met zoveel mogelijk mensen in een zo 
groot mogelijke vloot. De primaire focus ligt 
bij een vloot van verschillende Tall Ships 
(grote zeilschepen met een professionele 
crew en ca. 30 plekken per schip). Hierop 
kunnen deelnemers en bedrijven inschrijven 
en gegarandeerd naar de overkant. 

Vervolgens zou dit op allerlei manieren 
uitgebreid kunnen worden: met een race 
van PR-schepen zoals de Volvo Ocean Race 
schepen of met een vloot van kleine(re) 
particuliere schepen die overtocht plekken 
aanbieden etc. Zodra de eerste tall-ships 
geboekt zijn door bedrijven kunnen wij 
verder uitrollen met de rest van de armada.
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Hoe gaan we om met Covid-19? 
De COP is uitgesteld als gevolg van Covid-19. De nieuwe datum 
wordt in mei 2020 bekend gemaakt en zal naar verwachting in 
mei/juni 2021 zijn. Voor Sail for the Future een kans om in een 
veel gunstiger tijdstip in het jaar qua weersomstandigheden de 
oversteek te kunnen maken. 

Daarnaast zijn veel bedrijven bezig met het in kaart brengen 
van de gevolgen van deze crisis. Dit betekent dat ze op dit 
moment niet voldoende aandacht kunnen besteden aan de 
duurzaamheidstransitie. Echter, de corona-crisis daagt veel 
bedrijven ook uit om juist nu na te denken over duurzame 
oplossingen binnen onze samenleving. Met deze bedrijven die 
juist nu de urgentie voelen gaan wij op pad. 

in het kernteam
partners: van watersport verbond tot 
jongeren klimaatbeweging
vrijwilligers
in community 
 
en we blijven groeien!
Zeil jij ook mee?


