Aan het woord… Wini Weidenaar
Ruim een week na de Waddenmars, spreekt PRW met Wini, projectleider van de Waddenmars en
minister van de toekomst bij het Ministerie van de Toekomst (MvdT) over haar drijfveren, de
werkzaamheden van het MvdT en haar ervaringen tijdens de Waddenmars.
Wie ben je?
Ik ben een maatschappelijk ondernemer en zet mij in voor belangrijke vraagstukken op het gebied van
onder andere lange-termijn denken, klimaat, biodiversiteit en transitie in de meest brede zin van het woord,
waarbij mijn rol veelal te maken heeft met participatie en communicatie. Sinds 2006 ben ik zzp’er en werk
ik voor diverse opdrachtgevers zowel in de culturele sector als voor overheden en organisaties. Ik ben
opgegroeid in een familiebedrijf, Weidenaar uit Dokkum, en daarmee dus een echte Friezin.

Wat is het Ministerie van de Toekomst en waar houden jullie je mee bezig?
Het Ministerie van de Toekomst (MvdT) is een beweging die het perspectief openzet voor en naar de langetermijn toekomst. We streven naar een wereld met gemene gronden waarin zowel individu, bedrijfsleven
als politiek beslissingen nemen vanuit een empathisch lange-termijn perspectief van zeven generaties. In
het MvdT is iedereen minister. Iedereen die verder wil kijken dan de ‘vier jaar politiek', mag een plekberaad
organiseren, dit kan met vrienden, collega’s, wetenschappers, festivalgangers of het hele dorp.
Naast de plekberaden zoals in Moddergat op de slotdag van de Waddenmars, zondag 26 juni jongstleden,
zijn interventies een vast onderdeel van het Ministerie, al dan niet in combinatie met een plekberaad. De
interventies dragen bij aan de bewustwording van bestuurders, ambtenaren, ondernemers, mensen,
dorpen en wijken. Kortom: van mensen. Meer weten? www.ministerievandetoekomst.nl.

Hoe is het Ministerie van de Toekomst bij de Waddenmars betrokken geraakt?
Het doel van de Waddenmars is om jongeren een stem te geven in het besluitvormingsproces. Hiervoor
ontwikkelden zij een langetermijnvisie voor het Waddengebied. Het is daarbij van belang om alle vensters
open te zetten en te komen tot een gezamenlijke visie met heel veel inzichten van verschillende mensen.
Het MvdT heeft meegedacht bij het programma van de Waddenmars om zoveel mogelijk input te genereren
voor de deelnemers en op dag drie het plekberaad vorm te geven. In dit geval hebben Marian van Voorn en
ik, wij zijn beide minister van de toekomst, een werkvorm bedacht om in drie rondes tot concrete ambities
te komen en zo het manifest in een halve dag te kunnen maken. Gekkenwerk maar het is gelukt!

Hoe heb je het Waddenmars weekend ervaren?
Ik ben erg onder de indruk van het kennisniveau van de jongeren. Wat een geweldige input hebben ze
geleverd voor het manifest! Daarnaast was het een geweldige ervaring zowel voor hen als voor ons. Ik ben
ook heel trots op hoe ze in zo’n korte tijd uitgegroeid zijn tot een mooie groep mensen. We hadden wel
bedacht dat de mars zou werken om te komen tot iets bijzonders maar als je het dan echt meemaakt en
ziet hoe ongelofelijk geïnspireerd iedereen op de derde dag, terwijl ze heel moe waren, aan de slag zijn
gegaan en wat ze dan opgeleverd hebben kan ik maar een ding zeggen: Wat een toppers!

Wat wil je nog meegeven aan de lezers van onze nieuwsbrief?
Dat het van grote waarde is om met elkaar in gesprek te gaan, open te staan en naar elkaar te luisteren en
van daaruit te handelen. Ik heb dit weekend echt weer geleerd dat het belangeloos, zonder agenda, open
staan zoveel meer oplevert aan ideeën en innovatie en dat wens ik iedereen toe. We kunnen altijd van
iedereen iets leren, jong en oud en dat wordt nogal eens onderschat. Kortom, sta open voor elkaar om te
komen tot een betere wereld.
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