
G O O D  T O  G O !
De zes belangrijke 
aspecten staan met 
elkaar in verbinding

Check!

Check?

T O O L B O X
Gebruik de Future 

Thinking Toolkit van 
het Lab Toekomstige 

Generaties om manieren 
te vinden het welzijn van 
toekomstige generaties 

mee te nemen.

Nee

L E E S T I PRe-rooting the Dutch food system: from more to better

A D V I E S
Doe een 

ecologisch 
onderzoek met 

regeneratie- 
experts

TERUG NAAR AF
Het beleid voldoet 
niet. Terug naar de 
tekentafel, met alle 

stakeholders eromheen.

Nee
Nee

Nee

A D V I E S
Stimuleer 

en faciliteer 
samenwerking 
met en tussen 

boeren
 

N
ee

Nee

Nee

Is in het beleid het welzijn van toekomstige generaties van boeren gedurende de aankomende 100 jaren meegenomen?
Worden de belangen en wensen van toekomstige generaties in het algemeen gedurende de aankomende 100 jaren meegenomen in het besluit? 

GENERATIES
VAN DE

TOEKOMST

Is in de besluitvorming 

het perspectief van de 

boer meegenomen? 

Biedt het voorgenomen 

beleid de boer een helder 

langetermijnperspectief?

Kan de boer anticiperen op 

de noodzakelijke duurzame 

transities? Met name de 

overgang naar eiwitrijk 

plantaardig voedsel?

Zet het voorgenomen 

beleid aan tot productie 

met zo min mogelijk 
chemicaliën en antibiotica?

Wordt de consument 

gestimuleerd om duurzame 

boerenproducten te kopen?

Krijgt de boer een eerlijke 

prijs voor zijn product?

 

BOEREN-
PRODUCT

Leidt het besluit tot verbetering van de biodiversiteit en eco-logische gezondheid van de bodem? 

Krijgen boeren de ruimte, tijd en het geld om binnen dit beleid innovaties door te voeren om tot circulaire en regeneratieve landbouw te komen?

BODEM

Zijn boeren blij met de verwachte uitkomst van dit beleid? 
Zijn consumenten blij met de verwachte uitkomst van dit besluit?

Zijn toekomstige generaties blij met de verwachte uitkomst van dit besluit?

GELUK

Bevordert het besluit de 
gezondheid van het boeren-
product en daarmee ook 
van de consument?

Bevordert het besluit de 
gezondheid van de boer?

Bevordert het besluit 
de gezondheid van de 
ecologische leefomgeving?

GEZONDHEID

Deze tool ondersteunt 
de gebruiker om zes 
belangrijke vereisten 
van toekomstbestendige 
besluitvorming voor de 
landbouwsector te 
onderzoeken, alvorens 
een besluit te nemen. 
Ga bij elk belangrijk 
besluit na of het aan 
iedere vereiste voldoet.  

Toets
 TOEKOMSTIG
BOEREN

L U I S T E R E N
Praat met de groep 
die niet tevreden is. 

Begrijp wat deze groep 
nodig heeft en pas

het besluit aan.

A D V I E S

Betrek alle 

ketenpartners 

bij het bewerk-

stelligen van een 

eerlijke prijs

 
A D V I E S

Raadpleeg 
boeren en boeren-

organisaties 
vanaf het begin

 

https://www.wur.nl/en/show-longread/Re-rooting-the-Dutch-food-system-from-more-to-better.htm
https://labtoekomstigegeneraties.nl/toolkit-for-future-thinking/

