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Over Lab Toekomstige Generaties
We zijn allemaal verbonden.
Met onze familie, vrienden en netwerken. Met de mensen die ons zijn voorgegaan.
En met toekomstige generaties: onze medemensen die nog geboren moeten
worden.
Bij alle beslissingen die we nu nemen, beïnvloeden we het welzijn van toekomstige
generaties: hun kansen, hun omgeving, hun geluk. Toch zijn de maatschappij en de
politiek sterk gericht op de korte termijn.
Het doel van het Lab Toekomstige Generaties is om het welzijn van toekomstige
generaties mee te laten wegen in belangrijke beslissingen.
Dat doen we door als Waarnemend Ombudspersoon te pleiten voor toekomstige
generaties, door diverse mensen te betrekken bij het schetsen van een beeld van
de mooiste toekomst, en door onderzoek te doen naar kwesties en methoden die
ons helpen om de toekomst in het nu te brengen.

Colofon
Onderzoek, tekst en
vormgeving
Marrit Bolwerk en Lynn Zebeda,
Dr. Monk. Tineke Lambooy,
Lab Toekomstige Generaties
en Nyenrode Business
Universiteit.
Met veel dank aan
Alle deelnemers aan de
Salons van de Toekomst,
waarbij verschillende
academische disciplines
samenkwamen om
methodes te delen en te
duiden.
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Future Thinking Toolkit
Lab Toekomstige Generaties
De Toolkit bevat een groeiende verzameling van methoden die ons in staat stellen om te pleiten
voor toekomstige generaties. De methoden helpen ons de toekomst te begrijpen, kansen te zien
en te bepalen wat we nu kunnen doen om het welzijn van de toekomstige mens te waarborgen.
De eerste collectie van methoden werden geidentificeerd bij gelegenheid van een door ons
georganiseerde 'Salon van de Toekomst'. Deze brainstormsessie organiseerden wij in
Amsterdam met academische denkers uit verschillende disciplines, variërend van sociologie, tot
futurisme, tot geschiedenis en neuro-psychologie.
De Toolkit zal worden gebruikt door het Lab Toekomstige Generaties zelf, maar wordt ook
beschikbaar gesteld aan individuen, organisaties en beleidsmakers in verschillende sectoren in
Nederland en internationaal.
De Toolkit zal in de loop van de tijd groeien en beproefde methoden toevoegen. Mocht je een
methode willen voorstellen om toe te voegen, neem contact met ons op!
Zie labtoekomstigegeneraties.nl/contact

'Indigenous' praktijken

Participatieve scenario-ontwikkeling
Delphi scenario-ontwikkeling
Backcasting

Ecologisch voorspellen
Instrumenten & interventies

Toekomstraad
Toekomststoel
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De methodes organiseren
De methoden zijn op verschillende manieren
georganiseerd:

De weg van de kwestie

Verschillende tools kunnen worden toegepast tijdens de diverse stadia die een kwestie doorloopt binnen
het Lab Toekomstige Generaties (zie labtoekomstigegeneraties.nl).

1. Kijkt van het heden naar de toekomst, of van de
toekomst naar het heden (zie symbolen hieronder)
2. Academische categorie (zie index op de vorige
pagina)
Dit stelt je in staat om telkens weer de juiste tool te
kiezen.

Symbolen: toekomst en heden

Kijkt van heden naar toekomst

Kijkt van toekomst naar heden
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I. Kwalitatieve methoden
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Waarom deze methode?

Gesprekken met experts stellen je in staat om in korte tijd
grote hoeveelheden informatie te verzamelen en kunnen je
op weg helpen om verder onderzoeksmateriaal te vinden,
evenals mogelijke partners, resources of bondgenoten
(Tessmer, 2002).
Daarnaast is het spreken met experts in de verkennende
fase van een project een van de meest efficiënte
methoden om gegevens te verzamelen. Het expertinterview
is zeer populair omdat het als "snel, gemakkelijk en veilig"
wordt beschouwd (Bogner et al., 2009).

Wanneer te gebruiken?

Je hebt diepgaande kennis
nodig op een specifiek
onderwerp.

Je wilt vertrouwd raken
met je huidige
onderzoekscontext.

Je hebt beperkt de tijd om
data te verzamelen.

7

Hoe gebruik je de methode?
Definieer het onderwerp goed.
Tip 1. Expert-interviews zijn geen vervanging voor onderzoek met behulp
van primaire bronnen. Sommige experts kunnen hun expertise groter
doen lijken dan deze is. Om deze vertekening tegen te gaan, interviewen
we deskundigen met verschillende achtergronden.

Vind en benader experts.
Neem je interview af.
Laat je eigen agenda, veronderstellingen en oordeel los.
Bereid je voor door vragen en hiaten in je kennis te identificeren. Stel alleen
vragen waar je de antwoorden niet op weet.
Vraag of je het gesprek op mag nemen om je verslag te kunnen uitwerken.
Ga in gesprek met de expert, met oprechte belangstelling.
Vraag door naar onderliggende redeneringen en overtuigingen
Accepteer wat je hoort en voelt. Dwing de nieuwe kennis niet binnen je eigen
referentiekader te passen, sta open voor verrassingen.
Leg je inzichten vast. Controleer of je het goed begrijpt en schets de
implicaties van wat je hebt gehoord.

(bronnen: THNK 2014, geïnspireerd door McKinsey & Company)

Ga terug naar de experts met je bevindingen.
Stem

af

met

de

expert:

laat

je

gespreksverslag

lezen

door

de

geinterviewde om te checken of je het goed hebt begrepen, bespreek de
mate van geheimhouding die de geinterviewde verwach. En wil de
geinterviewde op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van het
onderzoek?
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Waarom deze methode?
Een centraal uitgangspunt in deze aanpak is dat wanneer de
energie en aandacht gericht zijn op problemen, het omgaan
met deze problemen is wat een team of organisatie zal doen.
Wanneer energie en aandacht echter gericht zijn op sterke
punten, zal het team of de organisatie hierop voortbouwen
(Benedictine University, 2017). Het focussen op problemen
leidt ertoe dat de problemen meer mentale ruimte in beslag
nemen, wat kan leiden tot demotivatie en een vermindering in
energie.
Deze aanpak is een verschuiving van een traditionele
(bedrijfs)aanpak die "menselijke systemen ziet als machines
en onderdelen (mensen) als uitwisselbaar" (Hammond,
2013), naar een benadering die erkent dat verandering wordt
gedreven door meer immateriële drijfveren, zoals waarden en
'team spirit'.

Wanneer te gebruiken?

Je wilt je manier van
denken veranderen of
losmaken.

Je wilt mensen
motiveren.

Je wilt voortbouwen op
sterke punten, voor de
toekomst.
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Hoe gebruik je de methode?
Discovery - Ontdekking
De deelnemers verkennen 'het beste van wat er is',
waarbij ze sterke punten, goede praktijken, uitmuntende
prestaties en 'peak performance' identificeren.

Dream - Droom
De deelnemers bedenken een toekomst die ze echt
willen - gecentreerd rondom het kerndoel en de
strategische doelstellingen.

Design - Ontwerp
De deelnemers maken gebruik van het 'beste van wat
er is' en van hun toekomstvisie om strategieën met
een grote impact te ontwerpen, die toekomstige
resultaten creatief en resoluut vormgeven.

Destiny - Bestemming
De deelnemers vertalen de strategieën naar actie en

Beperkingen van de methode
Een algemene zorg is dat een focus op
positieve verhalen en ervaringen tijdens de
ontdekkingsfase negatieve ervaringen van
deelnemers kan ontkrachten en potentieel
belangrijke en betekenisvolle informatie kan
onderdrukken (Egan & Lancaster, 2005).
Een ander punt van kritiek is dat Appreciative
Inquiry leidt tot een vorm van polarisatie, door
te stellen dat het positieve en het negatieve
een intrinsieke betekenis hebben, in plaats
van te erkennen dat wat voor sommigen
positief is, voor anderen negatief kan zijn
(Oliver's, 2005).

herzien deze indien nodig.
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Waarom deze methode?

De Salon van de Toekomst is een meta-methode,
bedoeld om te analyseren op welke wijze bestaande
academische onderzoeks- methoden geschikt zijn om
toekomstdenken te ondersteunen en zo ja, op welke
wijze. De methoden in deze Toolkit zijn grotendeels
geidentificeerd tijdens Salons van de Toekomst,
daarnaast aangevuld met kennis opgedaan in
deskresearch.
In een Salon van de Toekomst bespreken de
deelnemers hoe de methoden die in hun vakgebied
worden gebruikt kunnen worden ingezet om naar/in de
toekomst te kijken. Welke ontwikkelingen en gevolgen
kunnen we in de samenleving onderscheiden? Kan
extrapolatie worden toegepast op onderzoeksresultaten
in het heden? Of zijn juist eeuwenoude filosofische
theorieen nuttig om de toekomst te aanschouwen?

Elke
deelnemer
vertegenwoordigt
een
ander
academisch
wetenschappelijk
veld,
van
computerwetenschappen,
tot
psychologie,
tot
geschiedenis, tot pedagogiek, tot sterrenkunde. Ieder
veld voegt waarde toe.
Tijdens de Salon bekijken we hoever de horizon van elk
wetenschappelijke methode reikt: 5, 10, 20, 50, 200 jaar
vooruit - hoe ver kunnen we kijken? Welke belangrijke
ontwikkelingen vinden daar plaats?
Als individu of organisatie is het ook interessant om
door middel van een Salon van de Toekomst te
onderzoeken welke methoden van toekomstdenken
belangrijk zijn om oplossingen te vinden voor relevante
kwesties.
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Wanneer te gebruiken?

Bij het exploreren van
onderzoeksmethoden voor
de kwesties van de
Ombudspersoon.

Als verlengstuk van het
Lab Toekomstige
Generaties.

Om extra onderzoeksmethoden te vinden.
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Hoe gebruik je de methode?
De werkvorm van de Salon van de Toekomst kan op verschillende
manieren georganiseerd worden. Dit zijn de basisstappen:
1. Identificeer academici uit verschillende disciplines en nodig hen uit voor
een bijeenkomst.

2. Start de bijeenkomst op een persoonlijke manier, om elkaars drijfveren in
het toekomstdenken te leren kennen en om uitwisseling te stimuleren.

3. Ga telkens een stap verder in de toekomst (5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 50 jaar,
200 jaar) en kijk welke academici nog mee kunnen denken. Wat zien zij voor
relevante ontwikkelingen gebeuren op dit punt, in hun vakgebied? Welke
methoden gebruiken zij om dat punt in de toekomst te onderzoeken of
voorspellen?

4. Vraag ook welke academici vanaf een punt in de toekomst weer terug
naar het heden kunnen kijken. Hoe brengen we de toekomst in het nu?

Beperkingen van de methode
De uitkomst en legitimiteit van de Salon
van de Toekomst en de daarmee
gepaarde
methoden
zijn
sterk
afhankelijk van welke disciplines en
personen er worden uitgenodigd.
De Salon is niet geschikt om de diepte in
te gaan met de verschillende methoden,
maar om het overzicht te creëren. De
methode is hiermee meer divergerend
dan convergerend. Daarmee is de
effectiviteit
en
kwaliteit
van
de
uitkomsten afhankelijk van het doel van
de gebruiker.

5. Creeër een overzicht van de methoden en voeg de relevante
tools toe aan de Toolkit.
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II. Literatuuronderzoek
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Waarom deze methode?

Een systematisch literatuuronderzoek is een onderzoekstool
waarmee je een holistisch overzicht kunt creëren van de
bestaande academische studies inzake een bepaald thema.
Het onderzoek kan meerdere disciplines betreffen (Bosman et
al, 2020). Het maken van dit overzicht is vaak sneller en
goedkoper dan het starten van een nieuw onderzoek. De
resultaten uit eerdere studies kunnen in bepaalde gevallen
worden gebruikt in vervolgonderzoeken. Voorts worden
systematische literatuuronderzoeken vaak gedaan om
bestaande kennis te ordenen en te identificeren welke
deelvragen of kwesties nog niet zijn uitgediept in verder
onderzoek. Dus welke vragen nog verder onderzoek verdienen
(Mallett, 2012).

Wanneer te gebruiken?

Deskresearch is de enige
of de voorkeursoptie.

Je wilt een overzicht van
onderzoeken binnen
verschillende disciplines.

Je wilt kritisch evalueren.
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Hoe gebruik je de methode?
Een systematisch literatuuronderzoek maakt het mogelijk om relevante artikelen uit
bestaand wetenschappelijk onderzoek op een effectieve manier te selecteren
(Bosman et al., 2020). De onderstaande stappen leiden je door het proces:

1. Definieer de onderzoeksvraag.

2. Zoek de bestaande onderzoeken door middel van
trefwoorden in academische zoekmachines (Web of science,
Worldcat, Picarta, Jstor).
3. Selecteer criteria voor de gewenste resultaten
(peer reviewed, taal, publicatiedatum).

4. Selecteer de artikelen en verzamel gegevens

uitgaande van relevantie. Maak eerst een selectie

op
n
e
t
n
cume
en
o
d
e
l
d
jaarta
teer
r
o
S
.
xcel
E
titel,
n
i
Tip 1
t
schrif
rd,
d
o
j
i
o
t
w
k
f
tre
ppelij
a
h
c
s
weten

op basis van het abstract en later op basis van
het volledige artikel.
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Hoe gebruik je de methode?

5. Beoordeel het risico van onderzoeksbias in de
geselecteerde onderzoeken.

6. Analyseer de onderzoeksgegevens en
uitkomsten.

7. Maak een uiteindelijke selectie van de meest

interessante en relevante artikelen en presenteer
de eindresultaten.

Beperkingen van de methode
Een van de grootste beperkingen van een
systematisch literatuuronderzoek is dat er
verschillen
kunnen
zijn
binnen
de
onderzoeksresultaten, afhankelijk van wie de
onderzoekselectie uitvoert. Het kan ook lastig
zijn om de bevindingen van verschillende
studies
te
combineren,
omdat
de
onderzoekers hun onderzoek op verschillende
manieren hebben uitgevoerd (Snyder, 2019).
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Waarom deze methode?

Juridisch onderzoek omvat onderzoek naar
normen die zijn vastgelegd in internationale
verdragen, Europese en andere regionale wettelijke
regimes, nationale wetgeving en lokale wetgeving.
Tevens wordt onderzocht hoe deze normen
worden toegepast door rechters en andere
conflictoplossende instanties. Tot slot wordt
onderzocht op welke wijze de open normen in het
recht en de wetgeving van tijd tot tijd worden
ingevuld door de maatschappelijke context te
bestuderen en bijvoorbeeld sector-zelfregulering
in beschouwing te nemen.

Wanneer te gebruiken?
Om een zaak te
behandelen en/of een
mening of oordeel te
geven over een zaak.
Je wilt een kritische
wetsanalyse en synthese
maken.
Je wilt commentaar geven
op een lopende zaak of op
de uitkomst van een zaak.
Je wilt verder denken dan
de wet 'zoals het is'.

Je wilt aanbevelingen maken
voor wetshervorming.
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Hoe gebruik je de methode?
Er bestaan verschillende niveaus van complexiteit binnen juridisch
onderzoek. Diverse vormen van juridisch onderzoek vragen om variaties in
de methode. Juridische onderzoeksmethodologie die wordt gebruikt door
beoefenaars en studenten richt zich op het oplossen van een specifiek
juridisch probleem en omvat veelal de volgende stappen (Hutchinson &
Duncan 2012):
Beoordeel de relevante informatie over de zaak, de
wetgeving en/of andere soorten regelgeving.
Identificeer de juridische omgeving.

Verzamel en lees achtergrondinformatie over de zaak.
Analyseer primaire materialen. Er zijn 7 soorten

materialen die je kunt gebruiken in deze stap (zie
hiernaast)

Geef een overzicht van de relevante informatie die je
in de vorige fasen hebt gevonden.

Kom tot een conclusie, maak een opmerking en/of
geef een advies of oordeel over de zaak.

Beperkingen van de methode
Er is diverse kritiek op doctrinal onderzoek. Allereerst is
deze
onderzoeksmethode
zeer
technisch
en
conservatief en houdt geen rekening met het sociale,
economische en politieke belang in de juridische
context. Ten tweede wordt in het doctrinaire onderzoek
vaak verondersteld dat het recht bestaat in een
doctrinair objectief vacuüm, in tegenstelling tot een
grotere maatschappelijke context. Ten derde wordt deze
onderzoeksmethode soms beschreven als dogmatisch,
vanwege de twee bovenstaande punten (Kharel, 2018).

7 Tools voor doctrinal onderzoek
1. Onderzoek wetgeving en ander wettelijk
materiaal.
2. Internationale verdragen.
3. Uitspraken.
4. Gerechtelijke
geschiedenis,
inclusief
rapporten van juridische zaken.
5. Rapporten van commissies.
6. Particuliere regelgevingsregimes.
7. Case Digest.
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III. 'Indigenous' benaderingen
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Waarom deze methode?
De indigenous epistemologie (= de manier waarop je naar
kennis kijkt) erkent het verband tussen het fysieke, mentale,
emotionele en spirituele. De methoden zijn vloeiend, niet-lineair
en relationeel (Kovach, 2005). Wilson (2001) wijst erop dat het
niet de methode op zich is die indigenous methoden definieert,
maar het samenspel en de mate waarin de methode
overeenkomt met een indigenous wereldbeeld. Vanuit dit
perspectief zou men ook kunnen beargumenteren dat het
gebruik van indigenous methoden een dieper begrip van het
indigenous wereldbeeld of paradigma mogelijk maakt.
Indigenous kennis omvat drie processen: empirische observatie,
traditionele leerstellingen en openbaring (Brant-Castellano,
2000). Indigenous empirische kennis is een representatie van
"convergerende
perspectieven
vanuit
verschillende
gezichtspunten in de tijd" in real-life situaties en omgevingen
(Brant-Castellano, 2000), bijvoorbeeld als het gaat om de
werking van medicinale planten. De verschillende invalshoeken
met betrekking tot de tijd maken indigenous methoden zeer
geschikt voor multi-generationeel denken.

Wanneer te gebruiken?

Je wilt verder gaan
dan de traditionele
onderzoeksmethoden.

Je wilt een onderwerp
op een dieper niveau
begrijpen.

Je wilt de ervaringen van
mensen vastleggen.
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Hoe gebruik je de methode?
Beperkingen van de methode

Er zijn verschillende manieren om indigenous onderzoeksmethoden te
gebruiken. In deze Toolbox worden twee (kwalitatieve) methoden besproken;
het 'sharing circles' en reflectie op basis van symbolen van de Anishnaabe:
De Anishnaabe symboolreflectie: Anishnaabe is een Ojibway-woord dat 'menselijk' betekent
(First

Ojibway

network,

2006)

en

wordt

gezien

als

een

op

kunst

gebaseerde

onderzoeksmethode, waarbij kunst wordt gebruikt als een manier om de betekenis te

begrijpen van wat we doen (MnNiff, 1998). Deze methode werd beïnvloed door een PAR
(participatory action research)-methode genaamd photovoice, waarbij mensen hun

gemeenschap definieren, representeren en versterken door middel van fotografie. De
Anishnaabe-symboolreflectie is hier een variatie op.

In plaats van foto's te gebruiken,

De regels binnen academisch onderzoek geven niet
altijd ruimte voor inheemse onderzoeksmethoden. Zo
reduceert de traditionele aanpak van codering de
indigenous kennis tot gefragmenteerde verhalen en
"stukjes natuur" (Suzuki, 2002). Indigenous onderzoek is
dekoloniserend onderzoek (Smith, 2002). Het is
belangrijk
dat
indigenous
kennis
niet
wordt
gereduceerd tot westerse concepten. Ook gaat de
kennis verder dan alleen een onderzoeksmethodologie
- het is een epistemologie.

gebruiken de deelnemers andere symbolen zoals schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken,
ambachten, liederen, lessen en verhalen (Lavallée, 2009).

''Sharing circles': vergelijkbaar met focusgroepen, bedoeld om informatie te
verzamelen over een bepaald onderwerp door middel van groepsdiscussie. Sharing
circles verschillen van focusgroepen door de heilige betekenis die sharing circles

hebben voor veel indigenous culturen, waarin ze worden gebruikt als een
helingsmethode (Restoule, 2004). Het doel is om kennis te vergaren door middel
van discussie, maar het delen van cirkels gaat verder dan informatie. In essentie
gaat het om het delen van aspecten als het hart, het lichaam en de geest.

Figuur. Anishnaabe symbool
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For Calling the Spirit Back from Wandering the Earth in Its Human Feet
Put down that bag of potato chips, that white bread, that bottle of pop.
Turn off that cell phone, computer, and remote control.
Open the door, then close it behind you.
Take a breath offered by friendly winds.
They travel the Earth gathering essences of plants to clean.
Give it back with gratitude.
If you sing it will give your spirit lift to fly to the stars’ ears and back.
Acknowledge this Earth who has cared for you since you were a dream planting itself
precisely within your parents’ desire.
Let your moccasin feet take you to the encampment of the guardians who have known you
before time, who will be there after time.
They sit before the fire that has been there without time.Let the Earth stabilize your
postcolonial insecure jitters.
Be respectful of the small insects, birds and animal people who accompany you. Ask their
forgiveness for the harm we humans have brought down upon them.
Don’t worry.The heart knows the way though there may be high-rises, interstates,
checkpoints, armed soldiers, massacres, wars, and those who will despise you because
they despise themselves.
The journey might take you a few hours, a day, a year, a few years, a hundred, a thousand
or even more.
Watch your mind. Without training it might run away and leave your heart for the
immense human feast set by the thieves of time.

Do not hold regrets.
When you find your way to the circle, to the fire kept burning by the keepers of your soul, you
will be welcomed.
You must clean yourself with cedar, sage, or other healing plant.Cut the ties you have to failure
and shame.Let go the pain you are holding in your mind, your shoulders, your heart, all the way
to your feet.
Let go the pain of your ancestors to make way for those who are heading in our direction.
Ask for forgiveness.
Call upon the help of those who love you. These helpers take many forms: animal, element, bird,
angel, saint, stone, or ancestor.
Call your spirit back. It may be caught in corners and creases of shame, judgment, and human
abuse.You must call in a way that your spirit will want to return.
Speak to it as you would to a beloved child.
Welcome your spirit back from its wandering. It may return in pieces, in tatters.
Gather them together. They will be happy to be found after being lost for so long.
Your spirit will need to sleep a while after it is bathed and given clean clothes.
Now you can have a party. Invite everyone you know who loves and supports you.
Keep room for those who have no place else to go.
Make a giveaway, and remember, keep the speeches short.
Then, you must do this: help the next person find their way through the dark

Joy Harjo, Dichter laureaat van de VS en lid van de Mvskoke/Creek Nation
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IV. Scenario-ontwikkeling
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Participatieve scenarioontwikkeling

30

Waarom deze methode?
Co-creatie van scenario's onder deelnemers met verschillende
achtergronden maakt het mogelijk om samen te werken en
verschillende perspectieven te incorporeren, om zo een gedeelde
visie voor de toekomst te creëren.
Ten tweede zorgt deelname van meerdere stakeholders voor
(wetenschappelijke) geloofwaardigheid, omdat deelnemers
worden aangemoedigd hun ervaringskennis te koppelen aan
zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie.
Ten derde zorgt samenwerking tussen disciplines ervoor dat de
scenario's
helder worden in de besluitvorming van de
deelnemers en draagt het bij aan het creëren van legitimiteit.
Ten slotte is PSD een zeer creatief proces, dat de gebruiker in
staat stelt "out of the box" te denken (World Resources Institute,
2015). Het PSD-proces kan op verschillende schaalniveaus
worden toegepast, maar ook op verschillende tijdspannes die je
in de toekomst wilt zien.

Wanneer te gebruiken?

Je wilt perspectieven van
verschillende discplines
genereren.

Je streeft naar een hoge
wetenschappelijke
acceptatie.

Je wilt creatief naar de
toekomst kijken.
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Hoe gebruik je de methode?
Scenario's zijn "wat als"-verhalen over de toekomst, uitgedrukt in
woorden, getallen, kaarten en/of grafieken. Het PSD-proces
verloopt in vijf stappen: drivers of change (1), visioning (2),
backcasting (3), barrières en enablers (4), en prioritering (5).

Figuur. overzicht van het PSD process (World Resources Institute, 2015)

1. Identificeer factoren die impact hebben op jouw probleem.
2. Beeld je een 'toekomstwereld' in en breek deze op in tijdsstappen.
3. Ontwikkel manieren om bij deze toekomst te komen en kijk vanuit die toekomst terug
naar het nu.
4. Identificeer factoren die je kunnen helpen of beperken in het bereiken van je doel.

Beperkingen van de methode
Een grote beperking van deze methode is dat
sommige deelnemers het moeilijk kunnen vinden om
openlijk te spreken vanwege de structuur van de tool,
die een bekwame facilitator nodig heeft. De kracht
van het proces is dus afhankelijk van de betrokkenen
en de facilitatie, waardoor het proces inconsistent is
(Vervoort et al. 2014).
Ook is het implementeren van plannen die via het
PSD-proces zijn ontwikkeld niet altijd haalbaar omdat
de deelnemers uit verschillende achtergronden en
werksystemen komen (Vervoort et al. 2014). Tot slot
kan het creëren van scenario's tijdrovend zijn. Een
minimaal tijdsbestek is 1,5 dag met een deskundige
facilitator. Dit kan het een kostbaar proces opleveren
en het kan moeilijk zijn om alle deelnemers bij elkaar
te krijgen.

5. Test de flexibiliteit van elk scenario om te zien welk project het beste werkt.
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Delphi scenario-ontwikkeling
De Delphimethode is een systematische methode die je in staat stelt creatief na te denken
over een dynamische, complexe en onzekere toekomst, die berust op een panel van
deskundigen. De tool is een variatie op de PSD-tool, met het duidelijke onderscheid dat je een
geselecteerd panel van experts gebruikt om het proces te doorlopen. De methode helpt om
consensus te bereiken tussen de deelnemers vanuit verschillende ervaringen en
gezichtspunten, om zo een gemeenschappelijk scenario op te bouwen.
Delphi is gebaseerd op het principe dat voorspellingen (of beslissingen) van een
gestructureerde groep individuen nauwkeuriger zijn dan die van ongestructureerde groepen.
De experts beantwoorden in twee of meer rondes vragenlijsten. Na elke ronde geeft een
facilitator of 'change-agent' een samenvatting van de scenario's van de deskundigen uit de
vorige ronde en de redenen die zij voor hun oordeel hebben gegeven. De deskundigen worden
daarmee aangemoedigd om hun eerdere antwoorden te herzien, in het licht van de
antwoorden van andere leden van hun panel. Er wordt aangenomen dat tijdens dit proces de
groep zal convergeren in de richting van het "juiste" antwoord. Tot slot wordt het proces
gestopt na een vooraf gedefinieerd stopcriterium (bijv. aantal rondes, bereiken van
consensus, stabiliteit van de resultaten).
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Backcasting is een
planningsmethode die
begint met het definiëren
van een wenselijke
toekomst, om vervolgens
achterwaarts te werken om
deze toekomst te verbinden
met het heden.
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Waarom deze methode?

Backcasting is een manier om van de toekomst terug te denken.
Je ziet eerst de toekomst voor je, waarna je teruggaat naar wat
er in het heden moet ontstaan om die toekomst te laten landen
(THNK, 2014).
Als 'Future Studies'-methode wordt backcasting gebruikt om
langetermijnproblemen te benaderen (Dreborg, 1996). Het
koppelt 'far-out futures' aan de huidige ontwikkeling van ideeën,
beleid of interventies. Het benut daarmee de grenzeloze
verbeeldingskracht van science fiction (THNK, 2014).
De backcastingmethode is nuttig bij onderzoek naar milieu- en
duurzaamheidsvraagstukken (Heinonen & Lauttamäki, 2012), of
bij het formuleren van langetermijnbeleid over een periode van
ongeveer 20 tot 100 jaar in de toekomst (Robinson J. B., 1990).

Wanneer te gebruiken?

Je wilt groots en nog
groter denken.

Je wilt een oplossing
creëren die toekomstbestendig is.

Je wilt lange-termijn
beleid formuleren.
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Hoe gebruik je de methode?
Er zijn vele manieren om backcasting in te zetten. De volgende stappen zijn
daarin logisch:

1. Bepaal jouw doelstellingen en je hoofdvraag.

2. Ontwikkel een zeer wenselijke,
fictieve 'dag in het leven'
van de
mensen voor wie je een zaak oplost.
Deze vindt ver in de toekomst plaats.
Een voorbeeld van THNK (2014):

'Hoe kunnen we

patiënten sterker uit hun ziekbed laten komen?', Bij
deze vraag kun je je een dag voorstellen waarop je
toekomstige gebruiker een hand verliest en binnen
24 uur een nieuwe, sterkere hand krijgt door een
combinatie van 3D-orgaanprinting en exoskelettechnieken.
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Hoe gebruik je de methode?
Beperkingen van de methode
De kwaliteit van het resultaat is sterk afhankelijk van
de persoon of groep die de tool gebruikt.

3. Traceer hoe we tot deze beoogde toekomst zijn

Backcasting is geen voorspellende tool, het kijkt niet
naar risico's en je zult aannames moeten doen.

gekomen.

Loop in vijf stappen terug van toekomst naar heden. Begin met
het toekomstbeeld en zet een stap terug. Vraag dan: "wat
gebeurde er voorafgaand aan deze stap"? Ga door tot je bij
vandaag aankomt.

4. Leg jouw ideeen vast bij iedere stap. Evt. schrijf
je ook alternatieve routes op.

5. Bepaal wat vandaag moet gebeuren om de reis
naar de beoogde toekomst te beginnen.
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V. Projectiemethoden
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Waarom deze methode?

Ecologische voorspellingen zijn een instrument om te
voorspellen hoe ecologische populaties, gemeenschappen
of ecosystemen in de toekomst zullen veranderen, als reactie
op milieufactoren zoals klimaatverandering (Clarck et al.,
2001). Ecologische voorspelling past de bestaande kennis
over hoe dieren en planten met hun fysieke omgeving
omgaan toe, om te zien hoe veranderingen in het milieu
kunnen leiden tot veranderingen in ecosystemen als geheel
(Wethey & Woodin, 2008).
Ecologische
voorspellingen
zien
de
wereld
in
'waarschijnlijkheden'
en
gebruiken
waarschijnlijkheidsverdelingen om ons onvolmaakte begrip van de natuurlijke
wereld vast te leggen. Ecologische voorspellers proberen die
voorspellingen - en hun onzekerheden - expliciet te maken in
verschillende scenario's. Deze informatie kan worden gebruikt
om effectief te reageren op toekomstige veranderingen.
(Dietze et al., 2018).

Wanneer te gebruiken?

Je wilt de verre toekomst
voorspellen voor een
ecosysteem of populatie.

Je wilt plannen maken
voor her-vorming.
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Hoe gebruik je de methode?
Ecologisch voorspellen kan met verschillende methoden, die elk een voordeel hebben.
Deze methoden vereisen verdere studie. Hieronder staat een eerste stappenplan om
een indruk te krijgen van hoe je een methode kiest:

Vergelijk de methoden op basis van onzekerheid en
variabiliteit (zie hiernaast).

Valideer de methoden die overblijven en kies welke
het beste is voor jouw onderzoek.
Bepaal het gewenste niveau van onzekerheid (bijv.: "Zal
de prognose het meest verbeteren door meer gegevens
te verzamelen, gegevens nauwkeuriger te verzamelen, of
de waarnemings-onzekerheid te verminderen?"). Is deze
methode sterk, of kun je beter een alternatief model
overwegen?
Kies de meest geschikte methode en voer deze uit.

Beperkingen van de methode
Ecologische voorspellingen zijn uiterst moeilijk
omdat binnen een ecologisch systeem alle
verschillende factoren op een niet-lineaire manier
op elkaar inwerken. Ook kan er nieuwe druk op
systemen ontstaan, zoals die van opkomende
technologieën. De complexiteit van de causale
paden tussen deze factoren en hun invloeden op
de milieutoestand is eindeloos, waardoor het zeer
moeilijk is om effectief te voorspellen (Oliver &
Roy, 2015).

Modellen for ecologisch voorspellen
1. Bevolkingsmodellen: kunnen worden gebruikt om
kortetermijnvoorspellingen te genereren, met
behulp van kennis van de populatiedynamiek en de
recente milieuomstandigheden.
2. Soortendistributiemodellen (SDM's): kunnen
worden gebruikt om de verspreiding van soorten
over langere ecologische tijdschalen te voorspellen,
met behulp van informatie over vroegere en
geprojecteerde milieuomstandigheden.
3. Andere soorten modellen: voorbeelden zijn
paleobiologie & eenvoudige percelen
41
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Waarom deze methode?

Wanneer te gebruiken?
Je wilt een gewenst
gedragsresultaat voor
toekomstige generaties
bereiken.

Door doelgerichte toepassing van wet- en
regelgeving en zelfregulering kun je het menselijk
gedrag beïnvloeden of vormgeven. Hierbij wordt op
een systematische manier bekeken welke wetten,
regels, en zelfregulerende regimes goede resultaten
kunnen genereren voor toekomstige generaties. Deze
interventies kunnen zich richten op het veranderen of
beïnvloeden van de wet, de normen, de markt of de
architectuur. Het doel: om menselijk gedrag aan te
laten sluiten bij het gewenste resultaat.

Je wilt commentaar geven
op een lopende zaak of de
beslissing daarover.

Je wilt aanbevelingen
doen voor
wetshervorming.
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Figuur. Lessig’s four modalities of regulation

Wet: Reguleert gedrag door middel van wettelijke
sancties.
Sociale normen: Hoe iemand verwacht wordt zich te
moeten gedragen. Gedrag wordt gereguleerd door
middel van handhaving binnen een gemeenschap.
Markt: Gedrag wordt gereguleerd door prijs- en
marktsignalen.
Code/Architectuur: De fysieke omgeving of
eigenschappen die het gedrag van mensen
beïnvloeden.

Een visualisatie van Lessig's 'Pathetic dot theory, 4 modalities of regulation' (Davis, 2018).
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Hoe gebruik je de methode?
Beperkingen van de methode
Beoordeel wat de meest invloedrijke raadgevers zijn bij het
vormgeven van het menselijk gedrag in kwestie.

Selecteer de normen die het gekozen type menselijk
gedrag kunnen beïnvloeden tot het gewenste
resultaat.

De methode vereist een multidisciplinaire
aanpak en is tijdrovend. Brainstormsessies met
verschillende stakeholders zijn vereist. Daarbij
is het belangrijk dat de onderzoekers zich
bewust zijn van mogelijke (verborgen)
belangen van de deelnemers aan de
brainstormsessie.

Brainstorm welke (bedrijfs-, beleids- of
zelfregulerende) interventies nodig zijn om dit gedrag
te laten plaatsvinden, of welke kunnen bijdragen aan
de beoogde verandering.
Vindt manieren om deze interventies te
implementeren.
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VI. Inleefmethoden

46

47

Waarom deze methode?

Wanneer te gebruiken?

De originele definitie van duurzame ontwikkeling, als omschreven
in het Brundland-rapport (1987), luidt als volgt: "Sustainable
development is development that meets the needs of the
present, without compromising the ability of future generations to
meet their own needs."
De Toekomststoel is ontwikkeld door vier young professionals en
Jan Terlouw (zie www.toekomststoel.nl). Waartoe dient deze?
Aldus de initatiefnemers: "De stoel kan voor iedereen een andere
betekenis hebben. Het kan een nieuw perspectief bieden, een
plek ter overdenking of misschien zie je je eigen kind of kleinkind
daar zitten. Zo geven we de toekomst een stem."
In belangrijke vergaderingen gaat de discussie vaak snel.
Beslissingen volgen elkaar in rap tempo op. Door een
Toekomststoel neer te zetten worden we eraan herinnerd om de
definitie van duurzame ontwikkeling in de praktijk te brengen.

Elke vergadering waarin
besluiten worden
genomen met invloed op
de toekomst.

Bij het ontwikkelen van
beleid en strategie.

In een workshop.

48

Hoe gebruik je de methode?
Beperkingen van de methode
Hoe zet je de Toekomststoel in? De stappen zijn simpel:
Pak een lege stoel.
Geef de stoel vorm zoals je dat zelf wil,
of laat deze leeg.

De limitatie van de tool ligt bij de
verbeeldingskracht van de mensen aan
tafel. Als je de stoel wil zien, is het een
krachtige reminder. Mocht je de
toekomst er niet in willen zien, dan
betekent het weinig.

Spreek met elkaar af dat deze de
toekomst vertegenwoordigt.

Herinner elkaar tijdens de vergadering

aan wat de stoel vertegenwoordigt. Wat
zou iemand uit een toekomstige

generatie van het besluit vinden?
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Waarom deze methode?

Wanneer te gebruiken?

De inleefmethode Toekomstraad is feitelijk een workshopvorm
van maximaal 2 uur, met als doel het vergroten van het
toekomstbewustzijn. Een groep mensen komt bij elkaar en
doorloopt de methode m.b.t. een bepaalde probleemstelling.
Het is een methode om een beeld te krijgen van de mooist
mogelijke toekomst (voor toekomstige generaties). De
Toekomstraadleden zetten in wezen een ''bril'' op om zich in te
kunnen leven in Toekomstige Generaties, 100 jaar vanaf nu. De
output is een verzameling Inleefbeelden, visies op de toekomst.
Deze Inleefbeelden zijn op hun beurt input voor de
hypothesevorming van de Waarnemend Ombudspersoon
Toekomstige Generaties, of vergelijkbaar instituut.

Voor het vergroten van
het bewustzijn en
toekomstdenken.

Zonder verbeelding van de toekomst lijkt verandering
onbereikbaar. De Toekomstraden geven de Ombudspersoon
recht van spreken.

Omdenken van ‘’hoe lossen
we het voor nu op’’ naar ‘’hoe
komen we tot een duurzame
en inclusieve uitkomst?"

Bij het beantwoorden
van een concrete
vraag/kwestie/casus.
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Hoe gebruik je de methode?
Hoe zet je de Toekomstraad in? De stappen zijn simpel:

1. De trainer volgt een aantal stappen waardoor de mensen in de
Toekomstraad zich kunnen inleven:

De zeven-generaties-oefening (zie labtoekomstigegeneraties.nl): denk zeven
generaties vooruit en achteruit.

Wie is jullie persoon over 100 jaar, waarin je je in gaat leven? Geef de persoon
een naam, beroep, hobbies, etc.

Wat zou een mooie toekomst voor deze persoon zijn?
Laten we dromen.

Welke ideeën zijn fantastisch?

Beperkingen van de methode
De limitatie van de tool ligt bij de
verbeeldingskracht en openheid van de
aanwezigen. Daarnaast zijn de uitkomsten
van de toekomstraad zeer subjectief,
afhankelijk van hoe het onderwerp wordt
geintroduceerd en welke kwestie het
betreft. De toekomstraad is (nog) geen
wetenschappelijke methode, wat limitaties
mee
kan
brengen
m.b.t.
de
wetenschappelijke acceptatie van de
uitkomsten.

Welke geven energie?

2. Samen afronden en afsluiten. De trainer vat de workshop inhoudelijk
samen. Tezamen vormen ze het Inleefbeeld.
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