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Inleiding
In alles wat we nu doen, beïnvloeden we het leven van toekomstige generaties. Onze (Westerse)
samenleving is echter veelal ingericht op de korte termijn. Veel van de keuzes die nu positief
uitpakken, kunnen op lange termijn een enorme, positieve of negatieve impact hebben op onze
leefomgeving en op de kansen van hen die nog gaan komen. Als er al rekening wordt gehouden met
het belang van toekomstige generaties houden we vooral economische en ecologische aspecten in
het oog– die samenkomen in een streven naar duurzaamheid. Daarnaast verdienen ook sociale en
rechtvaardigheidsdoelen – uit te drukken in inclusiviteit - onze aandacht, in het belang van
toekomstige generaties. Als we nu goed zorgen voor Elkaar en voor de Aarde, zorgen we goed voor
onszelf én voor toekomstige generaties. Wanneer we spreken over de ‘belangen van toekomstige
generaties’, doelen wij dus op de rechten, behoeften en belangen van toekomstige generaties op
duurzame en inclusieve ontwikkeling. De rechten, behoeften en belangen van toekomstige generaties
zijn nu nog op geen enkele manier geïnstitutionaliseerd en worden nog niet consequent
vertegenwoordigd of behartigd bij relevante besluitvormingsprocessen. Dat moet veranderen, want als
we niets doen wordt sociale ongelijkheid groter en put onze huidige economie de natuur uit.

Historie
De Werkgroep Toekomstige Generaties is sinds 2014 actief en is ontstaan vanuit de Worldconnectors
Round Table for People and the Planet. De Worldconnectors is een netwerk van prominente, actieve
en betrokken wereldburgers in Nederland, geïnspireerd door het Earth Charter en Agenda 2030 met
de Sustainable Development Goals (SDGs).
Vanaf januari 2021 is het Lab Toekomstige Generaties, in samenspraak met de Worldconnectors,
verzelfstandigd in de Stichting Lab Toekomstige Generaties, hierna te noemen Lab TG. Met het Lab
TG beogen we bijvoorbeeld uitvoering te geven aan SDG 16 voor vrede en rechtvaardigheid en
inclusieve instituties. Het Earth Charter (Handvest van de Aarde) is een ethisch document en een
wereldwijde beweging gebaseerd op gedeelde waarden en principes voor een duurzame,
rechtvaardige en vreedzame wereld. Intergenerationele solidariteit vormt hierin de kern. Het Lab
Toekomstige Generaties bestaat uit leden van de Worldconnectors en Earth Charter Vrienden en is
vanuit deze doelen sinds september 2015 extern op gaan treden in de vorm van (waarnemend)
Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties, met Jan van de Venis als voorzitter. Sindsdien wordt
de Werkgroep door pers, publiek en politiek steeds beter gevonden, is er een Kernteam actief en
wordt samenwerking gezocht met organisaties, kennisinstellingen en netwerken in Nederland en
internationaal. Het Lab TG komt op voor de belangen van toekomstige generaties en om het ad hoc
karakter hiervan te ontstijgen ijveren we voor een officieel mandaat als Ombudspersoon Toekomstige
Generaties in Nederland.
Vanaf 2019 is het Lab Toekomstige Generaties actief door het behandelen van Kwesties welke
relevant en urgent zijn voor toekomstige generaties. Zo zijn er al uitspraken geweest inzake de
Kwestie Waddenzee en de Kwestie Onderwijs. Doel van deze uitspraken en de daarin aangegeven
adviezen is het overnemen van deze adviezen door overheid, middels regelgeving, bedrijfsleven en
burgers als ook het verder inzetten van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. het onderwerp.
Het Doel.
Doel is om in 2050 de belangen van toekomstige generaties zodanig in de samenleving verankerd te
hebben dat iedereen in onze samenleving deze belangenbehartiging als normaal en urgent
beschouwt. Wij willen dat er in 2050 bewustwording ten aanzien van de belangen van toekomstige
generaties is bereikt bij de meerderheid van burgers, instituten, bedrijven en overheid in Nederland en
wel op een zodanige wijze dat dit zichtbaar is in onomstreden, praktisch gedrag bij burgers, in
toetsbare beleidsdoelen bij bedrijven en instituten en in regelgeving en beleidsafwegingen bij de
overheid. Dit zal onder meer blijken uit het feit dat er in 2050 het belang van een functie als
beschermer/bewaker /stem van toekomstige generaties informeel wordt erkend en/of formeel door de
overheid is aangesteld, mogelijk onder de titel Ombudspersoon Toekomstige Generaties. Ook het
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toenemend gebruik van de rol van het Lab is een indicator voor succes, omdat het duidt op een
toenemend bewustzijn bij professionals, publiek en pers over het belang van perspectieven van
Toekomstige Generaties. Het Lab wil daarom in de eerste jaren van ontwikkeling als zelfstandige
organisatie groeien om in de behoeften te voorzien van steeds bewuster gemaakte burgers en
professionals. In de tweede helft van dit decennium zal door deze mentaliteitsverandering een
‘vanzelfsprekender’ verankering in beleid en richtlijnen gaan plaatsvinden en zal een aantal functies
van het Lab binnen instituten en organisaties worden overgenomen. Door het kantelpunt zal het
publieke en maatschappelijke debat op een andere manier gevoerd worden en zullen burgers elkaar
en volgende generaties vanzelf steeds ‘toekomstbewuster’ gaan bevragen en opvoeden.
Het Lab TG wil deze verandering in mentaliteit inzetten door het doen van uitspraken aan de hand van
ingebrachte Kwesties, door het schrijven van artikelen en door te participeren op events, of door het
inzetten van een deelproject, gericht op het benaderen van een specifieke doelgroep. Tevens wil het
Lab TG dit doel bereiken door het ontwikkelen van instrumenten om toekomstdenken voor een grote
groep bereikbaar te maken zodat organisaties, overheid en burgers middelen (en bij voorkeur zelfs de
plicht) hebben om het welzijn van toekomstige generaties ook daadwerkelijk mee te nemen in huidig
beleid. Ten aanzien van het doel en de activiteiten is een Theory of Change ontwikkeld, deze wordt
jaarlijks bekeken en aangepast.

De wijze van verwerving van inkomsten
Winst maken is geen doel, middelen genereren waardoor er activiteiten ingezet kunnen worden om de
doelen van het Lab Toekomstige Generaties te dienen wel. Deze middelen worden verworven door het
werven van fondsen welke passen bij de doelstellingen van het Lab Toekomstige Generaties, door
giften en subsidies en/of sponsoring, alsook door inkomsten uit activiteiten van de Stichting, daaronder
begrepen projectmatige bijdragen voor haar activiteiten, waarvoor betaald wordt. Ook hier met het
doel die verworven middelen in te zetten voor het doel van het Lab Toekomstige Generaties.
Jaarlijks wordt, op basis van te verwachten inkomsten (giften e.d.) een plan gemaakt met een
begroting op basis van die inkomsten.. Indien er een meerjarenproject wordt ingezet dient de
financiering in deze al te zijn zeker gesteld en wordt dit als zodanig in de begroting opgenomen.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van het bestuur en een gevolmachtigde
uitvoerder.
De Organisatie
De Stichting Lab Toekomstige Generaties kent een driekoppig bestuur, bestaande uit een voorzitter,
een penningmeester en een secretaris. De leden van het bestuur ontvangen expliciet geen vergoeding
voor het invullen van deze rol. Daarnaast worden de activiteiten van het Lab TG ingezet door leden
van het Kernteam. Deze leden krijgen voor deze inzet betaald, zijn echter niet in loondienst.. Leden
van het Kernteam factureren tegen een sterk gereduceerd tarief. Afhankelijk van wat er nodig is,
kunnen er ook activiteiten van anderen ingekocht worden. Daarnaast kent het Lab TG een zgn.
Brongroep. Deze groep dient ter inspiratie en als denktank voor het Lab TG. Deze Brongroep komt
enkele malen per jaar bij elkaar en ontvangt, indien aanwezig, alsdan vacatiegeld.
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