
Welkom in de Future Thinking Guide! Met deze gids in de hand kun  
je het Toekomstdenken oefenen. Deze gids bevat de dobbelsteen  
die je helpt het gesprek te starten over hoe je een goede voorouder 
kan worden. We leven in een turbulente wereld en weten dat de 
daden van vandaag de generatie van morgen zullen beïnvloeden. 

We geloven dat we de toekomst in handen hebben. We zijn in 
een positie om de toekomst vorm te geven, voor onszelf en de 
generaties na ons. Hoe kunnen we dit gedaan krijgen? De Future 
Thinking Guide begeleidt je hierin.

Er zijn veel verhalen over het verleden. Hoe creëren 
we meer toekomstgerichte verhalen die gericht zijn op 
de mooist mogelijke toekomst?
We zijn meestal zo gefocust op het oplossen van korte termijn 
problemen dat we de neiging hebben in het heden te blijven 
hangen en het grotere geheel uit het oog te verliezen. Door 
middel van Toekomstdenken kunnen we de basis leggen voor 
toekomstige generaties. Laten we durven dromen over de 
mooist mogelijke toekomst en er zo voor zorgen dat we nu juiste 
beslissingen nemen; beslissingen die rekening houden met de 
stem van toekomstige generaties. De Future Thinking Guide helpt 
ons na te denken over de toekomst en verhalen te delen. 
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Laten we nu actie ondernemen
om goede voorouders te worden



Instructies: Future Thinking Guide
De Gids in Toekomstdenken is een gespreksstarter en de eerste 
stap op weg naar het realiseren van de mooist mogelijke 
toekomst. Neem deze Future Thinking Guide mee naar je lunch, 
koffiepauze of zakelijke bijeenkomst. Je kunt hem gebruiken in 
een kleine groep (5-8 personen) of alleen. 

Hoe kunnen we het welzijn van toekomstige generaties 
meenemen in onze huidige acties? 
De vragen op de dobbelsteen helpen je om een zinvol en gericht 
gesprek over de toekomst te voeren en helpen je de stem van 
de toekomst te integreren in het huidige denken en handelen. 
Het doel is om de stem van de toekomst een plek te geven in de 
beslissingen die we vandaag nemen.

Duur: Elke minuut die je besteedt aan het nadenken over de toe-
komst is zinvol en waardevol. Neem idealiter 10-20 minuten samen 
om na te denken over jouw en onze impact op de toekomst. 

Hoe werkt het?

 Gooi om de beurt met de dobbelsteen. De jongste deelne-
mer mag beginnen. Deze deelnemer stelt de vraag die op 
de dobbelsteen staat aan de oudste deelnemer. 

 Na het antwoord gooit de oudste deelnemer de dobbel-
steen en stelt iemand naar keuze de volgende vraag. Dit 
proces gaat door totdat elke deelnemer een vraag over 
de mooist mogelijke toekomst heeft beantwoord. 

 Heb jij het logo gegooid? Scan de QR-code, open een 
Future Thinking Tool naar keuze op de website en ga aan 
de slag. Laat je samen inspireren!
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Aan de slag! Uitnodiging in Toekomstdenken
Durf je je de mooist mogelijke toekomst voor te stellen? 
Hoe ziet die eruit? We nodigen je uit op een reis waarbij 
je de wereld voorstelt zoals je die zou willen voor jezelf 
en voor de generaties die nog moeten komen. Het is 
mogelijk om de toekomst die we voor onze kleinkin-
deren in 2030 en 2100 zouden willen, in ons huidige 
denken op te nemen. De Future Thinking Tools zullen je 
daarbij helpen. 

De Future Thinking Toolkit is een groeiende verzameling 
van methoden die ons in staat stellen te pleiten voor 
toekomstige generaties. De gedeelde ervaringen en 
beschikbare methoden helpen ons de toekomst voor te 
stellen, kansen te herkennen en te bepalen wat we nu 
samen kunnen doen om het welzijn van toekomstige 
mensen voorop te stellen. 

Bijvoorbeeld: met de Zeven Generaties Inleefoefeningen 
kun je de toekomst een stem geven. Je reist eerst zeven 
generaties terug in de tijd en vervolgens zeven generaties  
vooruit in de tijd om je de mooist mogelijke toekomst 
voor te stellen. Maak je geen zorgen, je hoeft geen expert 
te zijn op dit gebied. Iedereen kan de oefening doen. 

 
 Deel deze laatste vraag voordat je verder gaat met je dag: 

Wat zou je vandaag willen doen om de stem van de toe-
komst te vertegenwoordigen? Breng je verhalen in praktijk 
tijdens de rest van je dag.

Doe mee!



Ben je geïnspireerd?
Wil je deel uitmaken van een interactieve ervaring in Toekomst-
denken? Organiseer een Toekomstraad of plaats een Toekomst-
Stoel binnen jouw organisatie. Wil je meer Future Thinking Guides? 
De Future Thinking Guide is te bestellen voor EU 15 exclusief 
verzendkosten. Neem contact met ons op!

Wij ondersteunen en werken graag samen om Toekomstdenken  
verder te ontwikkelen en te versterken! Het Lab Toekomstige 
Generaties begeleidt je tijdens het hele proces. Ons team helpt je 
om de stem van de toekomst te faciliteren en te implementeren. 
Samen realiseren we de mooist mogelijke toekomst! 

“Actief werken aan onze gewenste, gezamenlijke toekomst. 
Rekening houdend met de behoeften en het welzijn 

van toekomstige generaties - vandaag. Is dat niet wat 
we allemaal willen en wat we de komende generaties 

verschuldigd zijn? Onze nalatenschap moet toekomstige 
generaties ten goede komen, niet schaden. Deze gids helpt u 
op weg. Doe met ons mee voor stap één in het worden van 

een goede voorouder.”

- WAARNEMEND OMBUDSPERSOON VOOR TOEKOMSTIGE  
GENERATIES, JAN VAN DE VENIS

Tot ziens in de nabije toekomst!

Scan de QR-code


