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1. Inleiding  

Voor u ligt de eindrapportage van het Lab voor Toekomstige Generaties (Lab TG) over de periode januari 
t/m december 2021. Dankzij de financiële bijdragen van verschillende fondsen kon het Lab TG werken 
aan een aantal Kwesties, aan het ontwikkelen van (toekomst)tools, konden er bijdragen worden geleverd 
aan evenementen, artikelen geschreven en de boodschap van het Lab TG intensief uitgedragen worden. 
Dit dankzij een klein team, het Kernteam, welke zich ondersteund en geïnspireerd wist door de 
Brongroep en het bestuur van het Lab TG.   
In 2020 werkte het Lab TG nog als werkgroep van de Worldconnectors. Per 2021 is het Lab TG een 
zelfstandige organisatie met rechtspersoonlijkheid, de Stichting Lab Toekomstige Generaties. Het 
bestuur van het Lab TG wordt gevormd door:   Veronique Swinkels,  voorzitter 
               Ignaz Anderson, penningmeester 
               Ties Mouwen, secretaris 

Het Lab TG is zeer dankbaar dat het Lab onder de vleugels van de Worldconnectors tot wasdom kon 
komen en nu in staat is op eigen benen te staan. 

Personen, actief werkzaam voor het Lab TG in het Kernteam, in de periode van verslaglegging waren: 
mr. Jan van de Venis (waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties), prof. mr. dr. Tineke 
Lambooy, drs. Miranda Willems, drs. Alide Roerink, en mr. Marga Boneschansker. Halverwege 2021 is 
het Kernteam versterkt met de komst van mr. drs. Penny Simmers. Zeker in de Kwesties is de bijdrage 
van Penny van grote toegevoegde waarde. 

Het Kernteam weet zich ondersteund door de Brongroep. De Brongroep heeft als taak te inspireren, te 
ondersteunen en mee te denken over de taken en uitvoering van het Lab TG. De volgende personen 
maakten in de periode van verslaglegging actief deel uit van de Brongroep: Jannet Vaessen, Ignaz 
Anderson, Ted van den Bergh, Lynn Zebeda, Ties Mouwen en Cristel Zwart. 

Wij zijn blij met het vertrouwen van een aantal fondsen in het Lab TG, waardoor het mogelijk werd dat 
er actief gewerkt kon worden aan de  doelstellingen van het Lab TG 

“IEDEREEN WEEGT HET WELZIJN VAN TOEKOMSTIGE GENERATIES MEE IN 
BELANGRIJKE BESLISSINGEN” 

Onze dank gaat dan ook uit naar de Goldschmeding  Foundation, voor het financieren van de in 2021 
ingezette kwesties, naar de IONA Stichting en IVN Natuureducatie voor financiering van het 
Jongerenprogramma en grote dank aan Triodos Foundation voor de ondersteuning van het Lab TG, met 
name in de ontwikkeling van de Toekomst Effect Rapportage. Dank ook aan het INNO fonds voor 
financiering van het project Rights for Nature.  Het bestuur en het Kernteam zijn dan ook verheugd dit 
jaarverslag aan deze financiers te kunnen aanbieden.  

 

2. Samenvatting 
 

Het Lab TG heeft ook in 2021 weer met veel enthousiasme gewerkt aan de doelen van het Lab TG. 
Door de uitspraken op Kwesties, het ontwikkelen van tools die handgrepen geven om daadwerkelijk 
invulling te geven het welzijn van toekomstige generaties, onze bijdrage aan events waarin we 
enthousiast vertellen, geven we invulling aan onze doelstelling, vastgelegd in de Theory of Change 
van het Lab TG (Bijlage I) . 
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Ilustratie: Lisa Droës 

 
Als gevolg van Covid-19 zijn we ook dit jaar als team weinig samengekomen op ons kantoor op het 
Landgoed Zonheuvel. Tegelijkertijd was het team goed in staat te brainstormen, te overleggen en af te 
spreken via de digitale weg. Net als in januari 2021 zal er ook in 2022 een bijeenkomst plaatsvinden om 
te evalueren en te leren. Een deel van die bijeenkomst zal worden gehouden met mensen met wie het 
Lab TG veel samenwerkt, zodat wij ook hen kunnen vragen waar het Lab mogelijk meer/minder 
aandacht aan kan besteden en waar wij kunnen leren. 
 
Het Jaar 2021 stond voornamelijk in het licht van Kwesties. Maart 2021 heeft het Lab TG een uitspraak 
gepubliceerd over de 2020 Kwestie “De Waarde van Water” de-waarde-van-water/.  Reden om de 
uitspraak, gepland in januari, uit te stellen tot maart, was om de uitspraak en de daarbij behorende 
campagne te doen samenvallen met de VN WereldWaterDag op 22 maart 2021.  
 
De 3 behandelde kwesties in 2021 waren resp. Inclusief Leiderschap, over het opleiden van inclusieve 
leiders van morgen en de rol van het Hoger Onderwijs. De Toekomst van Boeren en Landbouw, waar 
ingegaan werd op wat circulaire landbouw vraagt van de nieuwe generatie voedselproducenten, en  
Inclusieve Technologie, waar het Lab TG zich verdiept heeft in de vraag of we toekomstige technologie 
zo kunnen introduceren, sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt bijdraagt aan een 
meer inclusieve samenleving. Deze laatste kwestie zal in maart 2022 worden gepubliceerd.  
 
Merkbaar is dat de impact van de uitspraken groter en groter wordt. Het Lab TG raakt steeds bekender 
en wordt meer en meer gevraagd een bijdrage te leveren aan events, discussies, artikelen, seminars en 
spreekbeurten. Tevens wordt het Lab TG steeds meer gevraagd om door het Lab TG ontwikkelde 
instrumenten in te zetten bij andere organisaties en wordt de term Toekomstige Generaties meer en 
meer, zeker ook binnen de politieke omgeving, gebruikt. 
 
Rapportage aan de fondsen welke een bijdrage leveren aan het Lab TG, gebeurt via het Jaarverslag 
en, indien een fonds dat wenst, middels aparte rapportage. Zo kent het Lab TG ten behoeve van 
sommige fondsen, naast het Jaarverslag, maandelijkse rapportage, kwartaalrapportage en specifieke 
projectrapportage. Dergelijke rapportages helpt het Lab TG focus te houden waar het Lab TG ook 
experimenteert en onderzoekt. 
 
Dankzij de bovengenoemde financiële ondersteuning kon het Lab TG ruim €  240.000,-- besteden. Een 
groot deel van de financiering is ingezet voor het inzetten van 3 kwesties, te weten de Kwestie Inclusief 
Leiderschap, de Kwestie Boeren en Landbouw en de Kwestie Inclusieve Technologie (uitspraak maart 
2022). Begin 2021 is ook een uitspraak gedaan op de in 2020 ingezette Kwestie De Waarde van Water 
(Kwesties). 
 
 

3. Afronding 

Het grootste deel van de financiering door fondsen waren geoormerkte gelden. Zeer dankbaar zijn wij 
de Goldschmeding Foundation voor het financieren van de behandelde Kwesties in 2021. De IONA 
Stichting en IVN Natuureducatie financierden voor ons het Jongerenprogramma (Groen Traineeship). 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/de-waarde-van-water/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/kwesties-2/
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Met het toegekende bedrag van Triodos Foundation, dat niet geoormerkt was, heeft het Lab TG vooral 
het instrument, de Toekomst Effect Rapportage gefinancierd. Daarnaast was er ruimte voor niet vooraf 
geplande activiteiten mogelijk zoals bijdragen aan events, onder andere een bijdrage van de 
Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties aan de COP 26 klimaattop, de UN Climate 
Conference in Glasgow (31 okt-12 nov 2021). 

Zoals eerder aangegeven is het Lab TG per 2021 formeel een Stichting, de Stichting Lab Toekomstige 
Generaties. Inmiddels is de stichting ANBI geregistreerd, hetgeen betekent dat het Lab TG niet BTW 
plichtig is en schenkingen aan het Lab fiscaal aftrekbaar zijn. 

In totaal had het Lab TG voor het jaar 2021 € 241.921,00 beschikbaar, waarvan, per 31 december 2021, 
nog € 22.398,00 in 2022 te ontvangen is. Het grootste deel van de ontvangen donaties kwam van de 
Goldschmeding Foundation, te besteden aan het behandelen van (al of niet door derden via het Loket 
Lab TG) aangereikte kwesties. Elke kwestie had bij de Goldschmeding Foundation een eigen 
projectmanager. Naar de Goldschmeding Foundation bestond er een maandelijkse rapportage en een 
inhoudelijke rapportage/samenwerking naar de betrokken programmamanager. Die inhoudelijke 
samenwerking is door leden van het Kernteam zeer op prijs gesteld en heeft meerwaarde gegeven aan 
zowel het proces (de Weg van de Kwestie) als de uitspraak.  Verder was er een kwartaalrapportage 
richting de Goldschmeding Foundation, gestart met een Q2 rapportage aangezien de inhoudelijke 
samenwerking eerst in april geaccordeerd was. 

Er zijn veel uitingen geweest binnen events en artikelen waar de uitkomsten en aanbevelingen van de 
Kwesties uitgebreid aandacht hebben gekregen en waar zeker verder inhoud en handelingsperspectief 
werd geboden aan derden om hiermee verder te gaan.  

Mede gefinancierd door de IONA Stichting en IVN Natuureducatie is het Lab TG gestart met een 
Traineeship voor jongeren, genaamd het Jongerenprogramma. In dit programma kregen speciaal voor 
het programma geworven jongeren, educatie over programmamanagement, communicatie, 
projectmanagement in het algemeen en dit alles in relatie tot het programma van het Lab TG in het 
bijzonder. Het is zeker de bedoeling dit programma verder uit te breiden en de jongeren een rol te geven 
binnen het Lab TG. 

Financiering van Triodos Foundation heeft het Lab TG erg geholpen met het ontwikkelen van het 
programma Toekomst Effect Rapportage. Een rapportage welke organisaties kan helpen bij het nemen 
van belangrijke beslissingen en helpt begrijpen wat het effect van deze beslissingen op lange termijn 
kan zijn. Daarmee wordt zichtbaar wat het effect van besluitvorming op het welzijn van Toekomstige 
Generaties is. Een eerste draft is gereed en maakt het mogelijk om hier in 2022 een pilot mee te draaien. 

Speciale aandacht voor de bijdrage van het Lab TG aan het Symposium 400 jaar Slot Loevestein, in 
samenwerking met Slot Loevestein en de Universiteit van Maastricht. Een wetenschappelijk 
internationaal symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties. Een tweedaags 
symposium met veel Nederlandse en internationale hoogwaardigheidsbekleders waar, naast bijdragen 
van de waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, Jan van de Venis en ook prof. Tineke 
Lambooy, lid van het Kernteam van het Lab TG, ook bijdragen zijn geleverd door Roman Krznaric, 
schrijver van het boek The Good Ancestor, Shlomo Shoham, vml. Parlementair commissaris voor 
toekomstige generaties in Israël en Sophie Howe, Commissioner for Future Generations in Wales en 
voorzitter het Network of Institutions for Future Generations; NIFG. 

Ook dit jaar is een actieve bijdrage geweest aan de Sustainable Global Leadership Academy 
(Sustainable Global Leadership Academy - SBI Formaat. Deze succesvolle training was ook dit jaar, 
vanwege Covid, volledig digitaal. 

 

https://www.sbiformaat.nl/nieuws/sustainable-global-leadership-academy/
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4. Financiën  
 

Mede vanwege de toegekende gelden, die grotendeels geoormerkt waren, is er zwaar ingezet op de 
Kwesties, waarbij er vooral veel aandacht was voor de campagnes rondom die Kwesties, en is het Lab 
TG met een succesvol Jongerenprogramma gestart. Daarnaast is er veel aandacht gegaan naar het 
ontwikkelen van een Toekomt Effect Rapportage, is er veel gesproken met politici in verband met de 
verkiezingen 2021. Tevens  is er aandacht geweest voor events en artikelen met betrekking tot de 
Kwesties. In tegenstelling tot 2020 is er niet gebudgetteerd op functies maar op projecten. Initieel was 
er voor het hele jaar meer begroot maar het Lab TG is er niet in geslaagd daar extra fondsen voor te 
verkrijgen. Daardoor moest het budget dus worden aangepast. 
 

Het beschikbare budget was als volgt opgebouwd:  

Goldschmeding Foundation        € 200.618  

Triodos Foundation        €   20.000 

IVN Natuureducatie        €     8.900 

Iona Stichting          €     5.000 

Inno fonds         €     4.000 

Eigen inkomsten        €     1.200 

Over van 2020         €     2.155  *   

Gift          €          48    

          ========= 

Totaal          €  241.921 

● Jaarverslag 2020 was aangegeven 1500 

 

Beschikbare fondsen van de Goldschmeding Foundation waren geoormerkt ten behoeve van het 
inzetten van Kwesties. De fondsen, beschikbaar gesteld door IVN Natuureducatie en de Iona Stichting 
waren toegekend voor invulling van ons nieuwe Jongerenprogramma. Het geld van het INNO Fonds 
was ten behoeve van het specifieke INNO project. De donatie van Triodos Foundation was vrij te 
besteden en is grotendeels besteed aan het ontwikkelen van de tool, de Toekomst Effect Rapportage. 
 

 

Begroot 2020       Excl. BTW  Incl. BTW 

 

Deel Kwestie 2020 De Waarde van Water       2.500           3,025 

Kwestie I    Inclusief Leiderschap       49,500      59.895 

Kwestie II  Toekomst van Landbouw en Boeren     49,500      59.895 

Kwestie III Inclusieve Technologie en Arbeid      49,500      59.895 

Organisatiekosten        14.800     17.908 

Subtotaal      € 165.800            € 200.618 

        

Toekomst Effect Rapportage       15.000     18.150 

Jongerenprogramma        11.651     14.098 

Project INNO           4.000     4.000 (excl. BTW) 

Eigen inkomsten          1.200     1.200 (excl. BTW) 

      ========  ======== 

Totaal      € 197.651  € 238.066 
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Er was in de begroting rekening gehouden met het feit dat BTW toegevoegd diende te worden aan alle 
te betalen rekeningen. Dit bleek uiteindelijk niet altijd het geval. Naast INNO (zie hierboven) leverde dat 
een “meevaller” op van € 6.786,--,  deels bij de Kwesties en zeker ook bij het Jongerenprogramma. Dit 
werd dus weer te besteden geld, weliswaar incl. BTW. Dit leidde tot de volgende resultaten 2021. Zowel 
de Kwestie Inclusieve Technologie als het Jongerenprogramma lopen over in het nieuwe jaar. Om deze 
reden is al rekening gehouden met kenbare kosten voor de Kwestie Inclusieve Technologie alsook met 
kenbare kosten van het Jongerenprogramma.   Aangezien in de Kwestie nog uitvoering gegeven moet 
worden aan de campagne is hier nog (niet kenbaar) geld voor beschikbaar. Tevens komen er nog een 
aantal, nog niet kenbare kosten, voor het Jongerenprogramma. Financiële sturing was strak op de 
projecten zelf..  
 

N.B. Bedragen zijn incl. BTW           Begroot . Werkelijk.      Verschil 

Deel Kwestie 2020 De Waarde van  
Water 

     3.025            4.459    1.434     - 

Kwestie I    Inclusief  
Leiderschap     59.895          62.632     2.737     - 

Kwestie II  Toekomst van Landbouw  
en Boeren 

    59.895          63.297     3.402     - 

Kwestie III Inclusieve Technologie  
en Arbeid  

    59.895          57.962     1.933 

Organisatiekosten     17.908         10.094     7.814 

Subtotaal €     200.618 €     198.444 €  2.174 

     

Toekomst Effect Rapportage       18.150          17.940        210 

Jongerenprogramma      14.098          13.022     1.076 

     

Project INNO      4.000           4.000   

Externe opdracht      1.200           1.050         150 

     

Subtotaal €   37.448 €      36.012   € 1.436 

Totaal € 238.066 €    234.456   € 3.610 

Over 2020        2.251 

Gift              49 

Inkomsten 2021  

        
 
      233.836      5.910 

Beschikbaar inkomen 2021 € 241.921 €    233.836  €  8.085 

Saldo    €  8.085 

Nog beschikbaar Campagne Kwestie 3        2.794 

Nog beschikbaar Jongerenprogramma        1.076 

Totaal resultaat 2021 (naar 2022)    €  4.215 

 

Om een heldere berekening te maken over de inkomsten, behorende bij 2021 (maar voor een klein deel 
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nog te ontvangen in 2022 omdat een kwestie en het jongerenprogramma over de jaarwisseling heen 
gaan), zijn die inkomsten en ook de uitgaven (voor zover bekend) die bij die projecten hoorden, in 
bovenstaande informatie meegenomen. De bijbehorende formele jaarrekening gaat wel uit van 1 januari 
t/m 31 december 2021.  
 
Voor wat betreft de Kwesties is een overschrijding van budget per kwestie zichtbaar (behalve nog 
Kwestie 3), echter is er ook een fors overschot bij de algemene organisatiekosten. Dit wordt veroorzaakt 
door het feit dat er kosten die eigenlijk bij organisatiekosten hoorden, bij de kwesties zijn gerekend omdat 
dit veelal door derden doorgerekende kosten waren, in combinatie met uren/tarief kosten. 
 
Voor wat betreft het Jongerenprogramma is er voordeel behaald doordat, als eerder aangegeven, alle 
bedragen begroot waren inclusief BTW. Uiteindelijk bleek dit niet overal gerekend te worden. Niet 
zichtbaar in de cijfers zijn verder de bijdragen in natura die het Lab TG bij dit programma  mocht 
ontvangen door verlaagde tarieven van aangeleverde diensten door bedrijven, alsook door het niet 
hoeven betalen voor gebruikte accommodaties. Tevens heeft het Lab TG zelf ook onbetaalde uren 
ingezet op dit project. Dit leverde in het Jongerenprogramma een beduidend financieel voordeel op:  
Voordeel BTW:     €  1.659 

Verlaagd tarief:     €  1.535 

Uren Lab TG     €  4.350 

Accommodatie     €  5.000 

      ====== 

Totaal      € 12.544  

 

Om deze reden kon het Lab TG een heel mooi Traineeship voor het Jongerenprogramma inzetten waar 
we trots op zijn en dat ook zeker voortgang gaat krijgen. Grote dank in deze is dan ook verschuldigd 
aan SBI Beheer, Earth Charter, De Waddel, The Turn Club, Jessica den Outer, Ilja Beudel, Macula Films 
en Fynch. 
 
Dankbaar zijn wij ook voor de professionals op andere projecten, die ofwel als vrijwilliger, ofwel tegen 
een verlaagd tarief, projecten mogelijk maakten: Tessa van Soest, Willeke de Waal en Bente van Vliet. 
 

 
5. Activiteiten  

5.1  Projecten 
Het doel van het Lab Toekomstige Generaties 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. Dit doet het Lab TG door het inzetten van 
projecten die een bijdrage leveren aan dit doel. 
 
Formeel wordt er nog steeds, evenals vorige jaren, gewerkt vanuit de functies: Toetsen, Inleven, 
Onderbouwen en Algemeen. Jan van de Venis was verantwoordelijk voor de functie Toetsen, Alide 
Roerink voor de functie Inleven, Tineke Lambooy voor de functie Onderbouwen en Marga 
Boneschansker voor de functie Algemeen. Onder de functie Algemeen valt de taak Communicatie, deze 
werd ingevuld door Miranda Willemse. Het Kernteam is een klein team, taken zijn daarmee niet heel erg 
strak ingedeeld, waar actie nodig is wordt dit ingezet door degene die hier beschikbaar voor is. 
Afhankelijk van het thema, worden ook externe professionals gevraagd die dit veelal tegen sterk 
gereduceerde prijzen of zelfs om niet deden. Halverwege 2021 werd het Kernteam versterkt met Penny 
Simmers, vooral op de Functie Onderbouwen. Heel blij zijn wij met deze versterking van het Kernteam, 
vooral voor de bijdrage aan het schrijven van de uitspraken op de Kwesties. Activiteiten worden 
hieronder beschreven in projecten. Binnen de projecten werd een bijdrage geleverd vanuit bijna alle 
functies. Op basis van de beschikbare (en geoormerkte) financiering is veel aandacht besteed aan 
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uitspraken op Kwesties. Er zijn 3 nieuwe kwesties ingezet en in maart 2021 is de uitspraak gepubliceerd 
inzake de reeds in 2020 ingezette Kwestie “De Waarde van Water” . Een geselecteerde kwestie legt 
altijd een bepaalde weg af, eerst wordt er gekeken wat er al aan wetenschappelijk onderzoek is gedaan 
ten aanzien van dit thema en wat het huidig juridisch kader is. Dit is de QuickScan incl. stakeholders 
analyse incl. publicatie  Deze wordt mooi vormgegeven, geschreven op een voor ieder begrijpelijke 
manier, en gepubliceerd op de site. De QuickScan dient als basis voor de ToekomstRaden en andere 
meetings en is van belang om uiteindelijk tot een weloverwogen uitspraak (en aanbevelingen) van de 
Waarnemend Ombudpersoon TG te komen. Door dit document te publiceren wordt een bijdrage 
geleverd aan het inzichtelijk maken van de Weg van de Kwestie EN van de uitspraak. 

Er kan ook een Salon van de Toekomst met wetenschappers ingezet worden, met als doel inzicht te 
krijgen welke verschillende manieren er zijn om naar de toekomst te kijken. Ook kan een 
stakeholdersonderzoek deel uitmaken van de toetsingsfase, om in kaart te brengen wie er bij een 
kwestie betrokken zijn. Vervolgens formeren we een of meerdere ToekomstRaden die zich inleven in de 
mooist mogelijke toekomst van de kwestie voor een persoon die zeven generaties na nu leeft. Een 
ToekomstRaad levert inleefbeelden op.  Er wordt vervolgens een onafhankelijke en onpartijdige 
uitspraak gedaan door de Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, waarin de 
inleefbeelden worden meegenomen.  

Naast de Kwesties waren nog een aantal grote projecten; De Toekomst Effect Rapportage en het 
Jongerenprogramma. Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan vele events en aan een aantal artikelen, 
alle gerelateerd aan (eerder ingezette) Kwesties. 

5.1.1 Kwestie “De Waarde van Water”    

        

  

Deze Kwestie betrof een onderzoek naar wat de waarde van water (voor mens en samenleving) is en 
wat de grootste uitdagingen in Nederland zijn rondom water. Minder een duidelijk oordeel op een 
individuele aangedragen kwestie, meer een algemene beschouwing met aanbevelingen 
Cruciale levensbehoeften als lucht, water en voedsel – hetgeen wij slechts een paar minuten, 
respectievelijk dagen kunnen missen – zijn niet in de Grondwet opgenomen. Een expliciet recht op water 
is dus niet opgenomen in de Grondwet. Dat zouden we wel verwachten nadat Nederland het recht op 
water expliciet heeft erkend als mensenrecht. 

Het Lab Toekomstige Generaties wil zorg dragen dat schoon water in Nederland gelijkwaardig 
beschikbaar zal zijn voor toekomstige generaties, net zoals dat nu voor ons is. De Nederlandse huidige 
wet- en regelgeving volstaan daarin niet. Daarom doet de waarnemend Ombudspersoon een aantal 
aanbevelingen. Voorop staat de aanbeveling om het grondrecht op water op te nemen in de Nederlandse 
Grondwet. In de uitspraak is een tekstvoorbeeld opgenomen hoe dit in de grondwet verwoord zou 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/wp-content/uploads/2020/10/201019-Quickscan-De-Waarde-van-Water-Lab-Toekomstige-Generaties.pdf
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kunnen worden. (De waarde van water - Lab Toekomstige Generaties). 

Artikel 21a Grondwet: Het recht op water 

1.Ieder heeft het recht op water. 
2. Toekomstige generaties hebben het recht op water. 
3. Al het leven – dieren, planten en waterlichamen inbegrepen – heeft het recht op water. 
4. Het recht op water betekent minimaal toegang tot voldoende, schoon en veilig, acceptabel en betaalbaar  water. 

De uitspraak is gepubliceerd op 22 maart 2021, op WereldWaterDag, als onderdeel van een campagne 
waar ook een filmpje en een petitie bij hoorde .  

5.1.2 Kwestie “Inclusieve leiderschap en Hoger Onderwijs” 

Het Lab TG heeft zich in deze kwestie gebogen over hoe het hoger onderwijs kan bijdragen aan een 
inclusieve en menswaardige samenleving, voor huidige en toekomstige generaties. Door het volgen van 
de Weg van De Kwestie (Toetsen, Onderzoek, ToekomstRaad, Uitspraak) is het thema opleiden van 
inclusieve leiders behandeld. In de uitspraak zijn weer aanbevelingen aangereikt, waaronder de 
aanbevelingen om het thema explicieter op te nemen in de curricula van Universiteiten en Hogescholen 
alsook dat deze instituten zelf ook meer divers zouden kunnen worden. Aanbevelingen zijn uitgesplitst 
in aanbevelingen aan het onderwijsveld en aanbevelingen aan de overheid.

 

Illustratie: Lisa Droës    

 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/de-waarde-van-water/
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De Kwestie Inclusief Leiderschap is gepubliceerd, ook hier als onderdeel van een campagne, met een 
filmpje en met het organiseren van Inspiratiesessie. Vooral vanuit de wereld van Hogescholen en 
Universiteiten is heel positief gereageerd op deze uitspraak. 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/inclusief-leiderschap/ 

5.1.3 Kwestie “De Toekomst van Boeren en Landbouw” 

Het Lab TG heeft zich in 2021 ook over de toekomst van werk in de kringlooplandbouw gebogen, en 
hoe deze manier van boeren kan bijdragen aan het behouden van landbouw en landbouwberoepen in 
Nederland voor toekomstige generaties. Wat is de mooist mogelijke toekomst op dit vlak en hoe 
verwezenlijken we die? Welke randvoorwaarden gelden hiervoor en hoe kunnen deze bijdragen aan 
een duurzaam toekomstperspectief voor de boer en het boerenberoep? Samen met Texelse boeren 
heeft het Lab TG naar de toekomst gekeken. Op basis van die gesprekken en theoretisch onderzoek 
heeft de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties geconcludeerd dat 
kringlooplandbouw cruciaal is voor het behouden van landbouw en landbouwberoepen in Nederland. 
Daar komen echter wel randvoorwaarden bij die in acht moeten worden genomen door alle spelers in 
het veld. Om partijen hierbij een handje te helpen, heeft het Lab TG een tool ontwikkeld: de ‘Landbouw 
Toekomst Toets’. Deze kan worden ingezet door beleidsmakers, private partijen, natuurorganisaties 
en boeren bij elk besluit dat over een boerenbedrijf of de landbouwsector wordt genomen om het 
betreffende besluit op toekomstbestendigheid te toetsen. 

  
Illustratie: Lisa Droës    

Als onderdeel van de campagne wordt er op Texel een proef ingezet met de Landbouw Toekomst 
Toets.  In de uitspraak zijn als aanbevelingen de zgn. 3xB en 3xG aangegeven. De uitspraak is 

aangeboden aan Gedeputeerden in Noord-Holland. 
 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/inclusief-leiderschap/
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Illustratie: Lisa Droës    

 

5.1.4 Kwestie  “Inclusieve Technologie” 

In deze kwestie is onderzoek gedaan wat technologische ontwikkeling voor invloed heeft op ons 
bestaan en met name wat het betekent voor de arbeidsmarkt. Snelle digitalisering en robotisering zou 
wellicht ooit een groot deel van de werkende bevolking kunnen vervangen. Technologische 
ontwikkeling zou een tweedeling in de samenleving kunnen bevorderen en mogelijk slechts enkele 
segmenten van de samenleving dienen. Tegelijkertijd brengt technologische innovatie ook weer 
nieuwe kansen en mogelijkheden. We hebben ons verdiept in de vraag hoe we toekomstige 
technologie zo kunnen introduceren, sturen en inzetten dat het, via een inclusieve arbeidsmarkt, 
bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Uitspraak in deze kwestie volgt in maart 2022 waarbij een 
poging zal worden gedaan een duidelijk ethisch kader te schetsen dat ervoor zorgt dat een bijdrage 
wordt geleverd aan een inclusievere samenleving. 
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Inleefbeeld 
We leven ons in, in het leven van twee jonge vrouwen: Jip en M. Ze lijken in het geheel niet op elkaar, Jip is wit en M is zwart, maar dit 
lijkt geen impact te hebben op hun deelname aan de samenleving die is opgebouwd uit kleinere gemeenschappen. Ze wonen in een 
paradijselijke omgeving, met veel water, groen en zonneschijn, bijna een ‘Teletubby’ landschap. Voedsel is binnen handbereik, groeit 
rondom de huizen en kan makkelijk worden geoogst, met behulp van slimme technieken. In beelden en verhalen over het verleden van 
voorouders, is opvallend dat de kleur grijs overheerst en dat er een grauwe sfeer hing.  

Jip en M en de mensen in hun gemeenschap hebben toegang tot technologie die hen dichter bij zichzelf en de natuur brengt en het 
leven ongemerkt gemakkelijker maakt. Familie is belangrijk en er heerst een groter ‘wij-gevoel’ dan voorheen. Tegelijkertijd is er een 
grote mate van individualiteit omdat technologie mensen zelfstandiger maakt. De werktijd neemt niet langer de hele week of een heel 
leven in beslag, waardoor er tijd ‘over’ is voor vrijwilligerswerk en ondersteuning van de gemeenschap.  

De technologie is zodanig geïntegreerd in het werk en dagelijks leven dat het bijna onbewust wordt toegepast. Technologie heeft een 
slag gemaakt naar het tot stand brengen van echte communicatie, verbinding en gemeenschap.  

Technologie is eigendom van Jip en M, zij ervaren geen afstand tot de technologie. Dat was heel anders voor hun voorouders die soms 
louter het gevoel hadden met beeldschermen en robots te maken te hebben. Technologie heeft eraan bijgedragen de robot uit de mens 
te halen. Met behulp van technologie is het werk licht geworden en blijft het boeiend. Bovendien is er tijd over om mensen te 
ondersteunen die dat nodig hebben. Ieder kan doen wat hij of zij echt belangrijk vindt.  

Mensen met een beperking hebben dankzij technologische ontwikkelingen gelijke mogelijkheden op werk en participatie in de 
gemeenschap. Er zijn geen werkgevers, het werk is gedemocratiseerd en in de natuur geïntegreerd. Mensen werken meer in 
coöperaties en zonder managers. Het zijn de Toekomstige Generaties die voor ogen staan en bepalen welke waarde de arbeid krijgt en 
wat wordt gehonoreerd. Jongeren worden voortdurend geraadpleegd in het proces om in te schatten welke toekomstige 
maatschappelijke baten moeten worden nagestreefd. Algoritmes helpen te bepalen welke investeringen verantwoord zijn. Zo krijgen 
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toekomstige baten ethische, financiële, sociale en ecologische waarde in het heden. Algoritmes en ‘human centered artificial 
intelligence’ helpen hierbij. En ook bij de vraag van Jip en M op welke plekken zij op welk moment het beste passen.  

De mens in relatie tot de natuur staat centraal, ‘productie’ is gericht op levensbehoeften en gebaseerd op waarden, zoals veilig wonen, 
ecologische integriteit, gezonde voedselvoorziening en persoonlijke ontwikkeling. Ieders bijdrage daaraan wordt hoog gewaardeerd. 
De technologieën zijn eigen gemaakt en de persoonlijke talenten in combinatie met maatschappelijke opgaven leidend zijn. Het goede 
leven, de kwaliteit van leven staat voorop. 

5.2 Toekomst Effect Rapportage 

In samenwerking met consultancy bureau Accenture is er een concrete start gemaakt met het 
ontwikkelen van een tool, de “Toekomst Effect Rapportage”, hierna te noemen de TER. Door het 
beantwoorden van een aantal vragen worden managers in allerlei soorten organisaties bewust: “Neem 
ik de belangen van toekomstige generaties mee in mijn werk” Met deze eerste versie van de TER 
proberen we dus vooral bewustzijn te creëren. Het ontwikkelen van een dergelijke tool behelst in 
eerste instantie heel veel denkwerk en brainstormsessies, alvorens een en ander vorm krijgt. Het is de 
bedoeling de tot nu toe ontwikkelde TER instrument in 2022 als pilot uit te gaan rollen bij een aantal 
organisatie in de netwerken van het Lab TG en Accenture. 

5.3 Jongeren Programma 

Het Lab Toekomstige Generaties is in oktober gestart met een nieuw programma, het 
Jongerenprogramma. Dit om meer jongeren te betrekken bij de activiteiten van het Lab TG. In het 
kader van Maatschappelijke Diensttijd (MDT) zijn jongeren uitgenodigd om bij te dragen als groene 
vrijwilliger aan projecten die bijdragen aan een betere wereld in relatie tot natuur. Mede ondersteund 
door het IVN Natuureducatie en de Iona Stichting wordt Het Groen Traineeship onder meer door het 
Lab TG uitgevoerd met een groep trainees van acht jongeren. De leeftijd varieert van 20-27 jaar met 
diverse studies en achtergronden. De jonge mensen zijn aan de slag gegaan met teamopdrachten 
voor het Lab TG. Ze zijn uitgenodigd om plannen te delen voor lokale invulling van onder meer de 
Future Thinking Toolkit en voor het opkomende vervolg voor het jongerenprogramma. Het Lab TG 
Groen Traineeship was genoemd: Geef Toekomstige Generaties een Groene Stem!! en liep tot 
februari 2022. In dit programma is o.a. actief samengewerkt met Earth Charter NL (Groen Trainee 
project Trees for Future, The Turn Club, Jessica den Outer en The Children’s Fire in Engeland. 

De jongeren zijn inmiddels al met aanbevelingen gekomen hoe het Lab TG makkelijker meer jongeren 
geïnteresseerd krijgt voor het gedachtegoed van het Lab TG en er is een filmpje gemaakt om de 
boodschap van het lab TG helder over te brengen (Ooit was jij de toekomstige generatie - Lab 
Toekomstige Generaties). Het is de bedoeling dat dit programma in 2022 verdere navolging krijgt.  

5.4 Brief aan de Toekomst 

VNO-NCW, Verus, Stichting SBI en Lab TG vormen sinds 2021 de coalitie ‘Brief aan de Toekomst’.  De 
coalitie voorziet in een lesprogramma voor middelbare scholieren. Het betreft een praktisch project voor 
klassen in het voortgezet onderwijs in samenwerking met (lokaal) bedrijfsleven. Het project is gebaseerd 
op de SDGs, het Earth Charter, de Encycliek Laudate Si en het werk van het Lab TG. Het eerste Brief 
aan de toekomst project is al in 2019 uitgevoerd op Campus Landgoed Zonheuvel in samenwerking met 
het Revius College. 

Doel van het project: 

o Integrale aandacht introduceren voor duurzaamheidsdenken- en handelen in het onderwijs; 
o Bewerkstelligen van het besef dat je vandaag iets kunt doen wanneer je graag wilt dat de wereld 

er morgen een beetje beter uitziet; 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/2022/02/08/ooit-was-jij-de-toekomstige-generatie/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/2022/02/08/ooit-was-jij-de-toekomstige-generatie/
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o Het bedrijfsleven koppelen aan onderwijs (generatiedenken, kenniscirculatie); 
o Een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie; 
o Lokale partijen verbinden aan globale thema’s; 
o Een moment markeren waarin een tastbare tijdscapsule voor 50 jaar op een door de school te 

bepalen plek wordt ingegraven in combinatie met het planten van een boom/bomen. 

In december 2021 is het project als vernieuwde pilot uitgevoerd op de OSG Texel in samenwerking met 
het Nationaal Park Duinen van Texel. Een mooi succes waarbij begin 2022 een aantal brieven van 
jongeren aan ‘hun jongere zelf over 50 jaar’ in een koker de grond in zijn gegaan bij een (lokaal 
gefinancierde) speciaal daarvoor geplante grote eik. De ervaring bij deze school  wordt meegenomen 
om het project in 2022 verder op te schalen en landelijk uit te zetten. 

5.5 INNO Programma, vervolgonderzoek naar mogelijkheden instellen natuurrechtspersoon 

Het Lab TG heeft een, door het INNO fonds gefinancierd, bijdrage geleverd aan vervolgonderzoek 
naar aanleiding van de Kwestie Waddenzee, een door het Lab TG behandelde kwestie (2019/20): hoe 
kunnen de rechten van de Waddenzee het beste worden beschermd?De Waddenzee - Lab 
Toekomstige Generaties. 

De Waddenzee wordt bedreigd door onder andere overbevissing, scheepvaart, gasboringen, 
vervuiling en toerisme. Het vervolgonderzoek betreft een participerend en exploratief onderzoek naar 
de mogelijkheden van het instellen van een natuur-rechtspersoon. Het doel is te verkennen of deze of 
een vergelijkbare vorm geschikt en nuttig zou zijn voor de governance van de Waddenzee om zo de 
natuur nog beter te beschermen, het behouden en herstellen van de ecologische waarden van de 
Waddenzee voor de huidige en toekomstige generaties. Het ligt op de grens van juridisch, 
maatschappelijk, duurzaamheid en het ontwikkelen van een innovatieve governance vorm. 

In 2021 is door het Lab TG theoretisch en kwalitatief onderzoek gedaan naar deze mogelijkheid. 
Daarnaast is kwalitatieve research gedaan, waaronder een aantal interviews met deskundigen en er is 
een expertbijeenkomst georganiseerd met juristen. Daarin is de technische kant besproken van de 
governance van de Waddenzee en het behoud van de natuurwaarden daarvan. Experts vanuit 
waterschapsrecht, omgevingsrecht, internationaal,  Nederlands en Europees milieurecht, 
natuurbeschermingsrecht en infrastructuur hebben de onderzoeksvragen besproken. Voorafgaand aan 
de sessie is een concept paper gedeeld waarin een korte weergave van de theoretische studie was 
opgenomen, alsook waarin de vragen voor de experts waren opgenomen. Na afloop is een verslag 
gemaakt, dat nog met de deelnemers gaat worden gedeeld. Het project loopt nog. Tijdens de 
bijeenkomst zijn eerst een aantal korte inleidende presentaties gehouden over de wereldwijde nieuwe 
ontwikkeling van rechten van natuur (die reeds vorm wordt gegeven voor natuurgebieden in Nieuw 
Zeeland, Colombia, Bolivia, India en een aantal andere landen) en de issues rond het Nederlandse 
gedeelte van de Waddenzee. Dit expert onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek met 3 
andere bijeenkomsten en verdere studie en interviews, dat deels door de Waddenacademie wordt 
gesteund. Het is nog lopend. De eindresultaten komen voor zomer 2022 uit in de vorm van een 
rapport.  

5.6  Duurzaam Regeerakkoord 

Het Lab TG was een van de eersten die in 2021 het Duurzaam Regeerakkoord heeft ondertekend. In 
samenwerking met Worldconnectors en Earth Charter is er een brief geschreven aan de Tweede Kamer 
en de Tweede Kamer Commissie als ook aan de  informateur.  

5.7  Artikel en interviews 

Het Lab TG heeft verder gewerkt aan artikelen n.a.v. eerdere uitspraken. Immers, het is de bedoeling 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/de-waddenzee/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/de-waddenzee/
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de aandacht op deze onderwerpen wel vast te houden. Zo is een door Tineke Lambooy geschreven 
artikel inzake het hebben van eigen rechten van de Waddenzee gepubliceerd in zowel de P+ People 
Planet Profit, het mediaplatform over MVO / duurzaam ondernemen in Nederland, en in The European, 
een zakelijk kwartaalblad, uitgegeven door Chase Publishing, een blad dat een breed spectrum aan 
zaken behandelt ten behoeve van besluitvormers over de hele wereld. Waddenzee heeft heel dringend 
rechten nodig (p-plus.nl) 

Daarnaast zijn er meerdere interviews gegeven aan bladen, zoals o.a. naar aanleiding van de Uitspraak 
over de Waarde van Water in het ledenblad van Milieudefensie en over Rechten voor de Natuur in het 
ledenblad van IVN en in een uitzending van NPO Radio 1. Een interview met als thema “Aandacht voor 
belangen TGs in relatie tot Natuur” is te vinden in Milieumagazine. Daarnaast heeft het Lab TG zich 
voorgesteld aan de Dutch Future Society. 

Tevens zijn er rondom verschillende thema’s bijdragen geleverd aan boeken, zoals o.a. aan het boek 
‘Keerpunt in zicht; hoe verder met milieu en duurzaamheid’, van Uitgeverij Groen, samen met veel 
andere experts en bekende Nederlanders. Als ook het boek “Mensen met een Missie” van prof. Tessa 
Rosenboom, en is het slotwoord geschreven – over de belangen van toekomstige generaties – in het 
boek Klimaatmanifest Jongeren en JMA (boek en online manifest). Er zijn podcasts opgenomen voor 
het Wereld Natuur Fonds, over de rechten van Toekomstige Generaties en de Rechten voor de Natuur  
en voor De Groene Kliniek, met aandacht voor een goede voorouder zijn en belangen van toekomstige 
generaties.  

Vooral, (maar niet alleen), Jan van de Venis, Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige 
Generaties heeft veel bijdragen geleverd aan events, door het geven van lezingen, ofwel het inzetten 
van de zogenaamde Inleefoefening, een tool ontwikkeld door het Lab TG, onder andere bij de Triodos 
Bank, bij Cordaid, Verus, op het Sociaal Christelijk Congres, bij de  World Water Week Session Climate 
resilience, water and justice, op het Stockholm +49 Event, het SER Metaalconvenant en SDG Action 
Day. 

5.8  Trainingen 

Het Lab TG is menigmaal uitgenodigd voor het geven van trainingen over verschillende thema’s in relatie 
tot toekomstige generaties. Bijvoorbeeld een training met .aandacht voor de rechten van toekomstige 
generaties in relatie tot Water Klimaat en Milieu bij het Indonesisch Mensenrechteninstituut, CILC. 
Daarnaast colleges met aandacht voor de rechten van toekomstige generaties in relatie tot klimaat bij 
de Universiteit van Utrecht alsook de The Hague University. Zoals in eerdere jaren is er weer een actieve 
bijdrage geleverd aan de Global Sustainable Leaderschip Academy,  een internationale training, gericht 
op leiderschap en sustainability, welke ook dit jaar weer online gegeven werd als gevolg van Covid-19. 

5.9  Symposium: Let the Future Generations Escape 

In samenwerking met de Universiteit van Maastricht en Slot Loevestein is er door het Lab TG een 2-
daags event georganiseerd, een wetenschappelijk Symposium over de mensenrechten van toekomstige 
generaties in het Hugo de Groot jaar. Een themajaar van Slot Loevestein waar het gedachtegoed van 
Hugo de Groot werd herdacht, 400 jaar na zijn ontsnapping uit Loevestein in 1621. 

https://www.p-plus.nl/nl/nieuws/Rechten-Waddenzee
https://www.p-plus.nl/nl/nieuws/Rechten-Waddenzee
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Met een imposante lijst van sprekers is er vanuit verschillende uitgangspunten naar toekomstige 
generaties gekeken, ethisch, politiek, filosofische, economisch, rechtskundig, theoretische, academisch, 
maar ook vanuit de praktijk. Dit heeft een schat aan nieuwe concepten en ideeën opgeleverd. Met Jan 
van de Venis als spreker en moderator, werden er ook lezingen gehouden door: o.a.:  Roman Krznaric, 

Kathleen Ferrier, Shlomo Shoham, Jessica den Outer en Werner Schouten.    
 

5.10 Samenwerking academische partners   

 

Net als in eerdere jaren werd en wordt er verder samengewerkt met de Universiteit Maastricht inzake 
het ontwikkelen van de “Maastricht Principles on Human Rights and Future Generations”. Er zijn steeds 
meer contacten met academische partijen omdat zij zeer geïnteresseerd zijn in het meenemen van 
toekomstige generaties in evt. wetenschappelijk onderzoek. Ook binnen de door het Lab TG uitgevoerde 
QuickScans, onderdeel van “de Weg van de Kwestie” zijn er veel contacten met de academische wereld. 
Voor het schrijven van de QuickScan alsmede voor het schrijven van de artikelen wordt samengewerkt 
met wetenschappers uit verschillende disciplines. 

 

5.11  Internationale contacten 

 

Ook hier, net als eerdere jaren zijn er regelmatig internationale contacten met (niet uitputtende 
opsomming) organisaties als de Commissioner for Future Generations in Wales, De Ombudspersoon 
Future Generations in Hongarije alsook de gewezen regeringsvertegenwoordiger voor Future 
Generations in Israël. Onze aanwezigheid tijdens de COP 26 Top in Glasgow was een gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, als ook weer nieuwe mensen en groepen te ontmoeten en daarmee de boodschap 
van het Lab TG, die als zeer positief ervaren wordt door groepen in het buitenland, verder uit te dragen. 
De bijdrage van en de gesprekken met de vertegenwoordiger van het Lab TG werden zeer gewaardeerd. 
Het Lab TG  is daarnaast internationaal actief binnen het (bestuur van het) Network of Institutions for 
Future Generations.  

https://futureroundtable.org/en/web/network-of-institutions-for-future-genrations/welcome).  

 

 

 

 

https://futureroundtable.org/en/web/network-of-institutions-for-future-genrations/welcome
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5.12 Samenwerking  

 

Het Lab TG is begonnen als een werkgroep van de Worldconnectors en sinds 2021 zelfstandig. Mede 
als dank voor het vertrouwen van de Worldconnectors heeft het Lab TG een Roundtable Bijeenkomst 
van de Worldconnectors verzorgd waarin een ToekomstRaad werd gehouden ten behoeve van Kwestie 
Inclusief Leiderschap. Met Earth Charter is intensief samengewerkt door een aantal malen het 
Jongerenprogramma van het Lab TG te combineren met het Groen Traineeship wat ingezet was door 
Earth Charter. Ons beider thuishaven, Landgoed Zonneheuvel, was daar een hele goede locatie voor. 
Ook is er een steeds intensievere samenwerking met the Rights of Nature beweging.  

Daarnaast is het Lab TG actief in de Werkgroep van SDG 16. Het werk van het Lab TG  past bij vele 
van de 17 SDG’s, immers de focuspunten zijn duurzaamheid en inclusie, en ziet vrede en veiligheid als 
een van de voorwaarden om tot die het bereiken van de doelstellingen van andere SDG’s te komen. 

 

 

Doelstelling 16: Bevorder vreedzame en 

inclusieve samenlevingen met het oog op 

duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot 

justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus 

doeltreffende, verantwoordelijke en 

toegankelijke instellingen uit 

 

 

 

5.13 Politieke contacten  

 

De waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties heeft ook in 2021 veel contacten gehad in 
politieke omgevingen. Met name zijn er veel contacten geweest met de jongerenorganisaties van 
politieke partijen met betrekking tot de ontwikkeling van de door de overheid in te zetten Generatietoets. 
Ook zijn er contacten met 2e Kamerleden inzake het belang van Toekomstige Generaties en is in 2021 
al een aanvang gemaakt met politieke contacten op gemeentelijk niveau in verband met de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.   

 

 

6.  Impact 

 
6.1 De Kwesties 

 

De kwesties die het lab TG inzet worden onder andere geselecteerd op relevantie en urgentie. Bij alle 
totnogtoe gedane uitspraken blijkt dat uitspraken zeker impact hebben en de onderwerpen leven in de  
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samenleving. Zo heeft de Rights of Nature beweging een extra zet gekregen door de eerder gedane 
uitspraak inzake de Waddenzee. Dit is zichtbaar in meer en meer huidige uitingen (bijv. .Geef de Maas 
een stem) en initiatieven, door de kwestie geïnspireerd, zoals IJssel en rechten en ook zichtbaar in het 
eerder genoemde vervolgonderzoek, gefinancierd door het INNO fonds en de Waddenacademie. Er is 
meer en meer politieke belangstelling voor dit onderwerp en heeft zelfs geleid tot een motie eind maart 
2022 in de Tweede Kamer. 

De waterproblematiek, door het Lab zichtbaar gemaakt in de uitspraak in de Kwestie de Waarde van 
Water, is steeds prominenter aanwezig in artikelen, evenals de uitspraak in de Kwestie Inclusief 
leiderschap. Die laatste uitspraak leidde tot vragen vanuit universiteiten aan het Lab, als ook tot artikelen 
in publicaties en op sites van hogescholen en universiteiten. De kwestie Boeren en Landbouw is door 
het hele agrarische veld heel goed ontvangen en heeft onder andere een vervolg in een programma op 
Texel waar het handelingsperspectief, benoemd in de uitspraak, ingezet gaat worden. 

 

6.2 Het Jongerenprogramma 

 

Het in 5.3. genoemde Jongerenprogramma heeft geleid tot een, door de jongeren zelf gemaakt, heel 
mooi filmpje, wat vele malen gezien is en dat ook door de leden van de Eerste en de Tweede Kamer is 
opgemerkt. De simpele maar helder boodschap raakte mensen, waardoor het veel gedeeld is. De 
presentatie die is aangereikt door de jongeren aan het Kernteam geeft een mooie start voor een 
vervolgprogramma (voor jongeren en door jongeren). 

 

6.3 Artikelen en events 

 

Wanneer het Lab TG acte de presence mag geven op een event met uitleg over het Lab TG maar zeker 
ook als de door het Lab TG ontwikkelde tools worden ingezet, zoals de Inleefoefening, worden mensen 
geraakt en zien ze ook perspectieven om toekomstige generaties mee te nemen in besluitvorming en 
huidig handelen. Dit enthousiasme is voelbaar en is daarmee zeer inspirerend. Ook de reacties naar 
aanleiding van digitale uitingen van het Lab TG lijken andere te inspireren. Het feit dat wij vaker 
gevraagd, genoemd en geprezen worden laat zien dat het Lab TG ook steeds beter zichtbaar/vindbaar 
is. 

. 

6.4  Nominatie Duurzame Dinsdag Prijs 

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën 
en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame 
Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze 
samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans 
op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven. 

 

De Duurzame Dinsdag-prijs wordt uitgereikt aan een initiatief dat zich richt op meerdere aspecten van 
Duurzaamheid. Het Lab TG wordt steeds beter gezien en is in 2021 dan ook genomineerd voor deze 
prijs. Het Lab TG werd de runner-up maar is daar evengoed zeer trots op! 
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Lab Toekomstige Generaties; Neem belangen van toekomstige generaties actief mee. We beïnvloeden door wat wij doen het 

even van onze kinderen  en toekomstige generaties. Helaas nu veelal negatief. Zij krijgen een uitgeputte    aarde, groeiende 

ongelijkheid en niet inclusieve systemen doorgeschoven. We creëren een negatieve ergernis. Terwijl zij ook rechten hebben 

als ze geboren  zijn. We willen toch graag goede voorouders zijn? Net zoals wij profiteren van onze goede voorouders? Het 

Lab Toekomstige Generaties leert ons vandaag al de belangen van toekomstige generaties mee te nemen bij belangrijke 

beslissingen.  Neem dit over, leg hun recht op een inclusieve samenleving en een schoon leefmilieu vast.  En creëer er een 

aparte waakhond voor.   

Bron: Genomineerden voor thema-prijzen 2021 Duurzame Dinsdag bekend - Duurzaam Ondernemen       (duurzaam-

ondernemen.nl) 

 

 

7.  ALGEMEEN   

 

7.1. Stichting Lab Toekomstige Generaties 

Het jaar 2021 was voor het Lab TG het eerste jaar als zelfstandig rechtspersoon. Dank aan 
Worldconnectors voor de actieve ondersteuning en het vertrouwen. Sinds januari 2021 heeft het Lab TG 
een eigen bankrekening bij de Triodos Bank en is er een formele governance ingezet. Met het in 2021 
verwerven van fondsen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 bij Adessium is deze governance nog wat 
verscherpt.  

 

7.2  Financiële administratie  Vanaf het moment dat het Lab TG beschikking had over een eigen 
bankrekening was het niet meer nodig om financiële stromen langs de Iona Stichting te laten lopen. Veel 
dank dat het Lab TG daar een aantal jaren gebruik van heeft kunnen maken. Het Lab TG heeft nu een 
eigen formele financiële administratie. Het lab TG wordt daarin actief ondersteund door De Waal 
Accountants uit Bodegraven, ook onze dank daarvoor.  

 

7.3 Verslaglegging en fondsenwerving  

 

Dankzij de eerder genoemde fondsen kan het Lab TG veel activiteiten ontplooien. Het Lab TG zoekt 

https://www.duurzaam-ondernemen.nl/genomineerden-voor-themaprijzen-2021-duurzame-dinsdag-bekend/
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/genomineerden-voor-themaprijzen-2021-duurzame-dinsdag-bekend/
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naar passende fondsen om te ondersteunen bij (deel)projecten. In 2021 heeft dat geleid tot toezegging 
van fondsen door Adessium, voor de duur van 3 jaar, ingaande 2022. 

Vanwege de ondersteuning van de verschillende fondsen is er, zoals het jaar daarvoor, sprake van 
actieve verslaglegging, in mondelinge maandrapportages en in kwartaalrapportages. Ook de Iona 
Stichting en IVN Natuureducatie hebben het Lab TG geoormerkte gelden aangereikt en wel ten behoeve 
van het Groen Traineeship, door het Lab TG genoemd, het Jongerenprogramma. Ook hier zijn aparte 
rapportages voor opgesteld. Alle fondsen ontvangen uiteraard ook dit jaarverslag incl. jaarrekening. Met 
dit verslag leggen wij verantwoording af voor de ontvangen fondsen en de besteding daarvan. Het Lab 
TG is (nog) een kleine stichting en wil dan ook behoudend budgetteren. 

 
7.4 Communicatie    
 
Dit jaar waren we beter in staat om, uiteraard naast de uitspraken op Kwesties,  geregeld goede 
inhoudelijke  informatie te publiceren waarbij ook aandacht werd gegeven aan publicaties van 
samenwerkingspartners of onderwerpen die dicht tegen de thema’s van het Lab TG liggen.  Er wordt op 
regelmatige basis een  digitale Nieuwsbrief uitgegeven waarin aangegeven wordt waar het Lab TG zich 
mee bezighoudt. Er is dan ook een gestaag groeiend aantal lezers van deze nieuwsbrief.   

 

7.5  Organisatie  

 

Met het inrichten van de zelfstandig organisatie in 2021 is er uiteraard een bestuur benoemd, bestaande 
uit Veronique Swinkels, voorzitter, Ignaz Anderson, penningmeester, Ties Mouwen, secretaris. 
Verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging van en door het bestuur is vastgelegd in de Statuten. Deze 
statuten zijn inmiddels ook getoetst aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBRT), 
welke met ingang van 1 juli 2021 van kracht is. Inmiddels is het Lab TG een ANBI geregistreerde 
organisatie, hetgeen onder andere betekent dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor het 
uitvoeren van de bestuurlijke taak. Naast het bestuur is er een Brongroep actief, bestaande uit een groep 
mensen die veelal zeer betrokken zijn geweest bij het ontstaan van het Lab TG en zich ook zeer 
betrokken voelen bij de doelstellingen. Deze Brongroep ondersteunt door het aanreiken van netwerk, 
door te inspireren, ondersteunen en meedenken in de door het Lab TG te behandelen thema’s. De 
Brongroep bestaat uit; Cristel Zwart, Jannet Vaessen, Ted van de Bergh, Lynn Zebeda, Ignaz Anderson 
en Ties Mouwen (https://labtoekomstigegeneraties.nl/over-labtg/). Het uitvoerende werk, de projecten, 
wordt ingezet door het Kernteam, bestaande uit Jan van de Venis, de waarnemend Ombudspersoon 
Toekomstige Generaties, Tineke Lambooy, Miranda Willems, Penny Simmers en Marga 
Boneschansker. Afhankelijk van het onderwerp wordt geregeld professionele inbreng buiten de 
organisatie gezocht. 

8. Communicatie  

De uitingen van het Lab TG op social media en op de eigen website worden meer en meer professioneel 
en er zit ook een geregelde stroom in. Vooral de Campagnes rondom de uitspraken op Kwesties kregen 
veel aandacht. Binnen die campagnes wordt ook steeds creatiever gedacht, bijv. door aandacht aan het 
thema van een uitspraak te geven door een filmpje, of door bijeenkomsten te organiseren. Het Lab TG 
blijft leren hoe de boodschap helder en eenduidig naar buiten kan komen.Ook ten aanzien van het 
Jongerenprogramma  waren er regelmatig uitingen via social media, met name een door de jongeren 
zelf ontwikkelde film (zie onder 5.1.6) die veel impact heeft gemaakt, zeker ook in de politieke omgeving. 
 
Het Lab TG is een lerende organisatie en zeker t.a.v. communicatie wordt er iedere dag weer wat 
geleerd. Zo komen wij langzaam maar zeker tot meer focus over de onderwerpen waarover wij willen 
communiceren en ook tot meer focus op de wijze waarop. 
 
Met name Dr Monk zijn wij dankbaar voor hun actieve bijdrage aan de campagnes die horen bij de 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/over-labtg/
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uitspraken op de Kwesties. De originele wijze van campagnes heeft zeker bijgedragen aan meer 
bekendheid van het Lab TG. 

9. Samenwerking met de fondsen  

Evenals eerdere jaren is de samenwerking met Goldschmeding Foundation als heel prettig en zeer 
ondersteunend ervaren.  Wanneer er hier en daar al verschillende verwachtingen waren op 
(deel)onderwerpen, zijn deze in alle openheid besproken en opgelost. De contacten met Liselotte Pesch 
worden als zeer ondersteunend ervaren, evenals het sparren met de verschillende programmamanagers 
ten aanzien van de verschillende behandelde kwesties. Het Lab TG is dit fonds dan ook zeer dankbaar 
voor de actieve bijdrage en de prettige samenwerking. Tevens onze dank aan de Triodos Foundation, 
ook hier zijn een aantal zeer prettige en het Lab TG helpende gesprekken gevoerd. Het feit dat het Lab 
TG van dit fonds niet geoormerkte gelden mocht ontvangen was ook zeer helpend voor de ontwikkeling 
van een aantal projecten maar zeker ook onze bijdragen aan symposia en events. Dank ook aan de 
Iona Stichting en VNI Natuureducatie omdat zij het Jongerenprogramma, middels invulling aan het 
Groen Traineeship, mogelijk hebben gemaakt en het Lab TG in de gelegenheid hebben gesteld focus 
te leggen op jongeren en de inzichten van deze jongeren om meer en beter te communiceren met deze 
doelgroep. Ook het INNO Fonds zijn we dankbaar omdat deze bijdrage ons weer in staat stelde om een 
actieve bijdrage te leveren aan het gedachtegoed rondom de “Rights of Nature”. 

Wij kijken ook in 2022 weer uit naar de samenwerking met onze financiers en partners en zeker ook 
naar onze komende samenwerking met Adessium, o.a. op het gebied van burgerparticipatie, vrede en 
veiligheid en andere gebieden waar wij elkaar ongetwijfeld kunnen ondersteunen om zo onze eigen en 
elkaars missie en visie versterken.  

Doorn, april 2022 


