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INLEIDING (SAMENVATTING)
We staan wereldwijd voor grote opgaven die
ons dwingen na te denken over hoe we onze
omgeving doorgeven aan volgende generaties. Maar onze Nederlandse democratie,
waar belangrijke besluiten genomen worden
over die toekomst, is nog altijd gericht op de
korte termijn. Wat zou er gebeuren als we bij
het nemen van beslissingen 75, 105 en zelfs
195 jaar vooruit zouden denken?

Elk jaar staat in de plekberaden een ander
thema centraal. De thema’s linken altijd aan
een of meerdere SDG’s (Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties).
Iedereen die verder wil kijken dan de ‘vier
jaar politiek’, mag een plekberaad organiseren met vrienden, collega’s of het hele dorp.
Voor de organisatie van een plekberaad
wordt een franchise-model ontwikkeld, een
samenvatting hiervan vind je in dit plan.

Het Ministerie van de Toekomst is
een nieuw democratisch platform
waar mensen samen de toekomst
vormgeven.

Daarnaast pleegt het Ministerie van de
Toekomst interventies. Deze dragen bij aan
de bewustwording van huidige bestuurders,
ambtenaren, zakenlieden, invloedrijke mensen, dorpen en wijken. Kortom: van mensen.
De komende twee jaar zullen er in ieder geval
twee interventies plaatsvinden die herhaald
worden. Waaronder het plaatsen van kinderschoenen bij congressen die de komende
twee jaar plaatsvinden in Nederland waarbij
het klimaat op de agenda staat. Hiermee
maken we de volgende generatie direct
zichtbaar.

Het is het ministerie voor de hele samenleving, waar iedereen, of je nou een uitkijker
of een lange termijn denker, een bouwer of
strateeg, boer of stedeling, wetenschapper
of kunstenaar bent, samen de dienst uitmaakt. Een ministerie met gedeelde waarden, gebruiken en kennis, een ministerie
dat open is, participatief, door, van en voor
iedereen.

Het Ministerie van de Toekomst probeert in
de doelen en ambitie ver vooruit te kijken
en het zicht op de horizon ver voorbij 2030
te leggen. Maar om de doelen te communiceren en het bestaansrecht van het MvdT
te realiseren is ook op zeer korte termijn
communicatie nodig. We maken daarom
in de communicatiestrategie een duidelijk
onderscheid tussen de lange termijn (nu tot
2222) en de zeer korte termijn (campagnejaar
2022-2023). In de lange termijn beschrijven
we waar het MvdT voor staat, wie de doelgroep is en wat de belangrijkste kernwaarden
zijn. In de korte termijn strategie beschrijven we hoe en met welke middelen we het
programma van 2022-2023 op een gepaste
en effectieve manier vertalen naar de juiste
ontvangers.

In het Ministerie van de Toekomst is
iedereen minister.
In 2022 en 2023 staan in het Ministerie van
de Toekomst klimaatverandering en democratie centraal. Op minimaal acht hoge
punten in het kustgebied van Zeeland tot
aan Groningen op bijvoorbeeld een terp,
een burcht of een dijk wordt een plekberaad
georganiseerd waar lokale kennis en energie vertaald wordt in een actieplan voor een
betere toekomst. De uitkomsten van ieder
beraad geven samen vorm aan een gezonde
leefomgeving en hiermee aan een betere
toekomst voor de generaties na ons.
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1. INHOUDELIJK CONCEPT
MINISTERIE VAN DE TOEKOMST
1.1. URGENTIE

1.2. NIEUWE DEMOCRATIE

Het is maart 2020, de wereld is in de greep
van een nieuwe pandemie. Het COVID-19virus brengt ons gedwongen tot stilstand en
onderstreept, nog eens extra, de urgentie
om over de toekomst na te denken. Enerzijds
is de dreiging van de omgeving voelbaar.
Diverse opgaven, zoals deze pandemie maar
ook overstromingen en enorme branden,
komen in rap tempo op ons af. Anderzijds
ervaren we de beperkingen van het economische en politieke systeem in de poging het tij
te keren.

Het Ministerie van de Toekomst is een nieuw
democratisch platform waarop mensen in
dialoog gaan over de toekomst en die toekomst samen vormgeven. De toekomst na
2030. Het Ministerie van de Toekomst kijkt
vijftien, vijfenzeventig, honderdvijf en tweehonderdtien jaar vooruit en zet zich daarmee
in voor brede welvaart voor de generaties na
de onze. Geïnspireerd op het zevendegeneratiebeginsel van de Irokezen, een indianenvolk in Noord-Amerika, die bij het nemen van
beslissingen zeven generaties vooruit denken, ongeveer tweehonderd jaar.

‘De grote ironie van onze
tijd’ is dat we langer leven maar korter denken’
schrijft antropologe Mary
Catherine Bateson.
We kunnen het niet langer negeren; de grote
transities waar we als maatschappij voor
staan, vragen actie in het nu en een perspectief voor later. Ze duren langer dan een ambtsperiode of een aandeelhoudersvergadering.
De wereldwijde opgaven dwingen ons na te
denken over hoe we onze omgeving doorgeven aan de volgende generaties? In wat
voor regio en wereld willen wij wonen als
we voorbij de horizon van 2030 kijken? Als
we voorbij de generaties kijken die nog niet
geboren zijn?
5
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1.3. DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN ALS LEIDRAAD

In het programma staat ook een doorkijkje
naar de komende jaren.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDG’s) zijn het kader voor het lange-termijn
denken. We zien vanuit die 17 perspectieven
de onderstaande transitieopgaven

1.4. MISSIE
Het Ministerie van de Toekomst zet het perspectief open voor en naar de lange termijn
toekomst.

De SDG’s worden, in het verlengde van de
Brede Welvaart ook gemonitord door het
Centraal Bureau van de Statistiek in Nederland. De SDG’s worden daarnaast door
steeds meer overheden, onderwijs/kennisinstellingen en ondernemers toegepast als
gezamenlijk internationaal kader.
In het programma 2022-2023 staan SDG 13
en 16 centraal. Over deze eerste ambitie van
het Ministerie van de Toekomst lees je meer
in deel 2 - het Programma. In de jaren daarna
staat steeds een ander thema centraal, maar
altijd verbonden aan een of meerdere SDG’s.

1.5. VISIE
Het Ministerie van de Toekomst streeft naar
een wereld met gemene gronden waarin
zowel individu, bedrijfsleven als politiek
beslissingen nemen vanuit een empatisch
langetermijn perspectief van zeven generaties. Daarmee beweegt het MvdT weg van
het idee dat beslissingen over de toekomst
behoren tot slechts enkele partijen met korte
termijn belangen.

9: Van lineaire naar circulaire
innovatie

1: Van armoede als onvermijdelijk
naar armoede als gedeelde verantwoordelijkheid

10: Van ongelijke kansen naar een
eerlijk en gelijk speelveld

2: Van gezond voedsel voor enkelen
naar gezond voedsel voor allen

11: Van geïndividualiseerde steden
naar collectieve gemeenschappen

3: Van curatieve gezondheid naar
preventieve gezondheid

12: Van een wegwerpmaatschappij
naar kwalitatief vakmanschap

4: Van tijdelijke onderwijs naar
doorgaand leren voor een rijk
leven

13: Van klimaat-alarm naar doortastende klimaatactie en -adaptatie

5: Van gendergelijkheid als item om
mee te sturen naar gendergelijkheid als gegeven

14: Van de zee als van niemand naar de
zee als voor alle levende wezens

6: Van water als gebruiksgoed naar
water als bron van leven

15: Van verschralend naar verrijkend
landschap

7: Van fossiele naar duurzame
energie

16: Van een kort- naar langademig en
rechtvaardig politiek en bestuur

8: Van een op BNP georiënteerde
samenleving naar een op Brede
Welvaart georiënteerde samenleving

17: Van hiërarchische naar netwerksamenleving

6
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“We worden zelden gestimuleerd
verder te denken dan ons eigen
leven. Onze economie en ons politieke stelsel is voornamelijk op de
korte termijn gericht. Terwijl we
als een van de weinige soorten het
vermogen tot plannen en langetermijndenken hebben. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de middeleeuwse
kathedralen waarvan architecten
van tevoren wisten dat ze die nooit
af zouden zien. Of denk aan de waterschappen in Nederland, die zijn
ook bedacht voor de lange termijn.”
aldus Roman Krznaric

1.6. AANPAK

1.6.2. PLEKBERAAD: METHODE VOOR
PARTICIPATIE

Het Ministerie van de Toekomst is een aanvulling op het democratisch systeem van de
21e eeuw. Een ministerie als gemeengoed,
open, participatief, door, van en voor iedereen. Het is het Ministerie van de hele samenleving.

Het georganiseerde of zelforganiserende
plekberaad
Het Ministerie strijkt in 2022-2023 neer op
hooggelegen plekken in lokale gemeenschappen (een terp in Friesland, de burcht
van Leiden, een dijk in Zeeland, etc). Op die
uitzichtrijke plekken vindt een ‘plekberaad’
plaats.

Het biedt een nieuwe vorm om gesprekken
over complexe opgaven en alternatieve oplossingen te voeren. We verruilen de neiging
tot kortetermijndenken voor het lange-termijnperspectief. Het Ministerie van de Toekomst is een netwerk en een methode ineen.

Wat is een plekberaad?
Een plekberaad is een gesprek tussen mensen op een uitzichtrijke plek. Tijdens een
plekberaad gaan mensen, of het nou een
groep van 10 of 1000 is, met elkaar in gesprek over complexe, soms ook polariserende, onderwerpen. Ze creëren samen een
visie over dat onderwerp voor hun lokale
plek. Ook denken ze na over een concreet
actieplan: wat betekent dit voor hun plek?
Ze delen deze visie en actieplan met media
en politiek. Met een plekberaad helpen inwoners hun (lokale) volksvertegenwoordiging
om beslissingen te nemen over deze onderwerpen.

1.6.1. HET NETWERK ZIJN ALLE MINISTERS VAN DE TOEKOMST
In het netwerk komen mensen met een
langetermijnperspectief bij elkaar; burgers,
ondernemers, overheden, kunstenaars en
onderwijsmakers van alle leeftijden. Iedereen kan, vanuit een plek, deelnemen aan
het ministerie. Het is een open netwerk. In
het Ministerie van de Toekomst is iedereen
minister van de toekomst. Samen laden en
maken we het MvdT-concept.
7
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Het inhoudelijke thema van het plekberaad
verschilt van jaar tot jaar en valt altijd binnen
de thematiek van het lange termijn denken
en de SDG’s.

Met de interventies boren we de volgende
groep mensen aan om ook actief mee te
doen en minister te worden. We inspireren
en sporen aan om deelgenoot te worden van
het probleem. Want alleen samen kunnen we
de ‘wereld’ redden en brede welvaart voor de
generaties na de onze realiseren.

Meerdere plekberaden samen zorgen voor
een rode draad. Iedereen die dat wil kan op
zijn of haar eigen plek zelf een plekberaad
organiseren.

1.7. INTERNATIONALE SCOPE
De lokale context is leidend voor een plekberaad. Een plekberaad geeft immers vanaf
een uitzichtrijke plek een visie op het gebied
waar het plekberaad plaatsvindt. De thema’s
die we aansnijden zijn echter niet aan landsgrenzen gebonden.

Een plekberaad geeft een visie op het gebied
waar het plekberaad plaatsvindt. Iedere plek
geeft iets mee aan het overkoepelende niveau. De input van de plekberaden helpt ook
de politiek om tot betere besluiten te komen
en stimuleert lange termijn denken.

De expertise, de voorbeelden en de denkkracht ligt ook ver buiten de lokale context.
Juist daar waar we ons met een internationaal perspectief in de lokale context bewegen, is ruimte voor langetermijndenken,
innovatie, visie en praktische oplossingen.

Voor plekberaden wordt een franchise model
gemaakt zodat deze altijd vanuit hetzelfde
gedachtegoed wordt georganiseerd met
daarin altijd ruimte voor regionale invulling
en zo nodig bijsturing omdat elke plek zijn
eigen unieke kanten heeft en de mensen die
wonen, leven en werken op die plek, het beste weten wat nodig is in de eigen omgeving.

Om de internationale scope in het programma een vaste plek te geven, nodigen we experts, wetenschappers, filosofen en denkers
uit de hele wereld uit om mee te denken en
te inspireren. Deze beroemde ambassadeurs
van het Ministerie krijgen een belangrijke rol
in het programma van een plekberaad en/of
nodigen we uit voor het maken van een minicollege. Namen zoals Merlijn Twaalfhoven,
Tracy Metz, Amy Webb, Rutger Bregman,
Brian Eno, Kate Hayworth, Jeremy Bailenson en Roman Krznaric komen hier voorbij.

1.6.3. INTERVENTIES: METHODE VOOR
AANDACHT EN IMPACT
Naast de plekberaden zijn interventies
onderdeel van het Ministerie van de Toekomst-concept. Deze interventies zijn inhoudelijk van aard en hebben als doel aandacht
te vragen en impact te creëren en kunnen
zowel online als in de fysieke omgeving
georganiseerd worden.
Het MvdT gaat als netwerk en mede door
de plekberaden en interventies als een schip
door het land en wordt de aanjager van een
beweging van steeds meer ministers van de
toekomst die werken aan een wereld voor de
generaties na ons. Iedereen die verder wil,
kan meedoen, of dat nou is door het organiseren van een interventie, een plekberaad of
een combinatie van beide, landelijk of op je
eigen plek.
8
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“Klimaatverandering en de vermindering van biodiversiteit zijn een
veel groter probleem dan corona”

Vooral kwetsbare groepen lopen nu al gevaar
door klimaatverandering, zegt hij.

“Kleine kinderen, ouderen, psychiatrische patiënten, mensen die het
niet te breed hebben. Zij kunnen
zich niet wapenen tegen klimaatverandering, tegen de hitte bijvoorbeeld.”

“En waar je voor corona nog een vaccin hebt, heb je dat voor klimaatverandering en biodiversiteit niet.”
zo zegt Olde Rikkert hoofdredacteur Tijdschrift voor Geneeskunde in het NOS Radio 1
Journaal.

Maar uiteindelijk gaat iedereen last hebben
van klimaatverandering: “Niemand kan zich
wapenen tegen orkanen, of wateroverlast
door regen.”

9
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1.8 Partners

PARTNERS
Arcadia

Leeuwarden

RUG

Andrej Zwitter
Climate Governance
Groningen

JongerenTop (JOT)
Groningen

Floriade
Almere

Nij Sicht
Terband

Leiden 2022

European City of Science Leiden

POTENTIËLE PARTNERS

Warming up

Kening,

Amsterdam

Fryslân

IABR

Rotterdam

De Tocht
Leeuwarden

DRIFT

Derk Loorbach, Rotterdam

Wageningen University
Wageningen

Waddenacademie
Leeuwarden

Global Centre on Adaptation
Patrick Verkooijen, Groningen

Universiteit Utrecht
Maarten Hajer, Utrecht

UvA

John Grin, Amsterdam

Roman Krznaric
Schrijver ‘The Good Ancestor’, Australië

Universiteit Leiden

Rutger Hoekstra OESO, Leiden

Tilburg University
Joks Janse Tilburg

Fries Sociaal Planbureau
Leeuwarden

Sociaal en Cultureel Planbureau
Kim Putters, Den Haag
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2. PROGRAMMA 2022-2023
2.1. ZES PLEKBERADEN IN 2022

In 2022 starten we met minimaal zes plekberaden. De plekberaden vinden plaats van
boven naar beneden verspreid door het
land, los van elkaar maar ook samen. Een
groot schip op wielen reist mee van het
ene plekberaad naar het andere. Het schip
staat symbool voor het Ministerie van de
Toekomst, het is gelijk een uitkijkplek en
laat zien dat het water, dat steeds dichterbij
komt, een belangrijk onderdeel is van het klimaatprobleem. Het schip verzamelt uitkomsten van een plekberaad maar is tegelijk een
inspirerend plek middels tentoonstellingen
van wereldniveau waardoor de deelnemers
vanuit een verrassend startpunt beginnen
aan hun plekberaad. De invulling van een
plekberaad heeft een eigen lokale kleur. Het
kan een plekberaad van 10 of 1000 mensen
zijn. Een aantal richtlijnen vormt een plekberaad, maar de invulling is verder vrij. In het
hoofdstuk ‘Plekberaad; een franchise-model’,
staan deze richtlijnen verder uitgeschreven.
Hieronder alvast de eerste zes plekberaden
die op de planning staan.

De plekberaden in 2022 staan in het teken
van klimaatactie (SDG-13) en democratie
(SDG-16). In de meeste gevallen sluiten de
plekberaden aan bij bestaande evenementen
en er wordt in ieder geval één plekberaad
zelfstandig georganiseerd. Deze ervaringen
delen we met nog te organiseren plekberaden, zodat zij niet van nul af aan hoeven te
beginnen. Daarmee is ook de handleiding
voor een plekberaad een levend document.
Per jaar wordt er een ander thema gekozen
waar de plekberaden van dat jaar over gaan
altijd met als uitgangspunt minimaal 1 van de
17 duurzame ontwikkelingsdoelen, overkoepelend de brede welvaart en met een scoop
van 15, 75, 105 en 210 jaar. In hoofdstuk
3 wordt de gereedschapskist met tips en
handvatten voor het franchisemodel verder
uitgewerkt.

‘This is your ancestor speaking,
your predecessor from the 21st century to ask for forgiveness and for
some understanding’ Nynke Laverman
zangeres, songwriter en theatermaker.
De quote komt van haar nieuwe album Plant,
onderdeel van het multidisciplinaire project
Plant met o.a. een podcast en theatervoorstelling. Het album Plant is een uitgesproken
album, waarop poëtische songs, spoken
word en dansbare nummers elkaar afwisselen, net als de Friese en de Engelse taal.

11
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2.1.1. PLEKBERAAD 1

2.1.2. PLEKBERAAD 2

Initiator:

Initiator: Floriade
Wanneer: april-oktober 2022
Wat:
Voorbeeld: Hoe zien steden er
over 105 jaar uit?
Waar:
Almere

Blue Delta Coalition i.c.m.
Ministerie van de Toekomst
Wanneer: Januari 2022
Wat:
Tijdelijk SDG Dorp bouwen
Waar:
Op het drieprovinciënpunt
Bakkeveen, Nieuw Allardsoog

Tijdens de Floriade wordt een plekberaad georganiseerd. De uitkomsten van dit plekberaad worden ingebracht tijdens de Nationale
Natuurtop. Hoe dit plekberaad eruit gaat
zien en wanneer het uitgevoerd wordt is nog
in ontwikkeling.
Belangrijk doel voor de organisatie is om
buiten de bubbel te praten en denken, zowel
in leeftijd als intersectoraal.

Deze dag is de start van een doorlopend
programma om de maatschappelijke R&D
van Noord-Nederland te activeren en om
doorlopend innovaties te katalyseren die
kunnen leiden tot o.a. landmark projecten.
Dat proces zetten we in gang met een missie
horizon van 15 jaar. Concreet maken we een
start voor een bidbook programma voor de
drie Noordelijke provincies, waarin proces
voor community building en het betrekken
van alle inwoners opgezet wordt en worden
concrete oplossingen bedacht voor regionale
challenges die verschillende vraag eigenaren
inbrengen.

2.1.3. PLEKBERAAD 3
Initiator: Leiden 2022 - Leiden
Wanneer: 11-15 juli 2022 tijdens ESOF of
in november tijdens Brave New
World & LIFF (afhankelijk van
agenda Roman & Kate)
Wat:
Kneedmachine - Tegentijd maand
eerder - breed toegankelijk loting uit aanmelders tegentijd
wandeling - Burcht - Roman
Krznaric & Kate Raworth
uitnodigen - vorm: future design.
Waar:
Leiden, de Burcht.

Aan het einde van de dag resulteert dit in:
Meerdere oplossingen voor de gestelde
challenges.
Voor minimaal een oplossing per challenge
is geld beschikbaar, zodat er een vervolg aan
gegeven kan worden.
Aanzet voor bidbook
Hoe komen we tot een breed gedragen
grondwet voor het Ministerie van de Toekomst (Challenge 1)
Hoe zetten we het proces in om tot een
community voor Noord Nederland te komen.
Hoe ziet de dansvloer met projecten en challenges eruit en hoe blijven we dansen?
Voor periode 2021-2027 (Europese RIS periode)
Dit eerste plekberaad gebruiken we ‘ook’ als
proeftuin om het concept te testen en verder
aan te scherpen.

12
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2.1.4. PLEKBERAAD 5
Initiator:
Wanneer:
Wat:
Waar:

in de gevoelens en standpunten van anderen
inleven?
Waar: Tolhuistuin/Het dak van Nemo /
ADAM Lookout, Amsterdam

Landschapstriënnale
2023
invulling volgt
Waddenkust van Den Helder
naar Delfzijl

2.2. INTERVENTIES
Naast de plekberaden organiseert het Ministerie van de Toekomst ook interventies in
zowel de digitale als fysieke omgeving. Deze
interventies zijn inhoudelijk van aard en hebben als doel aandacht te vragen en impact
te creëren. Met de interventies boren we de
volgende groep mensen aan om ook actief
mee te doen en minister te worden maar we
organiseren ook interventies om bewustzijn
te creëren. We inspireren en sporen aan om
deelgenoot te worden van het probleem.
Want alleen samen kunnen we de ‘wereld’
redden en een gezonde wereld voor de generaties na de onze realiseren.

2.1.5 PLEKBERAAD 6
Initiator: Warming Up /Tolhuistuin
Wanneer: Najaar 2022
Wat:
Idee 1: Samenwerking met
Warming Up. Er is een verkennend gesprek
geweest met Vera van Warming Up. Hier is
een mogelijke samenwerking besproken.
Nog geen concrete uitkomst.

2.2.1. EEN REIZENDE INSTALLATIE:
HET SCHIP
Wanneer: Lancering MvdT
We ontwikkelen een levensgroot schip op
wielen met daarop de huisstijl van het Ministerie. Het schip reist langs de festivals en
langs de grotere zelforganiserende plekberaden. Het Schip is het reizende circus in het
jaar 2022-2023 en heeft in 2022-2023 geen
thuisbasis. Het schip overnacht in de steden
waar de plekberaden plaatsvinden op bijv.
parkeerplaatsen van duurzame organisaties
of gemeenschappelijke tuinen.

Idee 2: Suggestie vanuit MvdT: Samenwerken met Nemo of ADAM Lookout. Jongereneditie. Plekberaad + Immersive VR Experience. Jeremy Bailenson als gast.
Hoe kunnen wij een persoonlijke, empathische verbinding maken met toekomstige
generaties, met mensen die we nooit zullen
ontmoeten en van wier leven we ons nauwelijks een voorstelling kunnen maken? Volgens
Jeremy Bailenson kun je middels Immersive
VR experiences de perceptie van onszelf
veranderen en meer empathie voor anderen
opwekken. Kunnen we immersive VR Experiences ook inzetten om empathie voor de generaties na de onze te ontwikkelen? Anders
gezegd: hoe kunnen we ons niet alleen door
de ruimte heen maar ook door de tijd heen

2.2.2. TENTOONSTELLING
Wanneer: zie planning plekberaad
Bij elk plekberaad wordt een
mini-tentoonstelling georganiseerd over hoe er gewerkt
wordt aan klimaat en democratie in Nederland en de wereld.
Deze tentoonstelling wordt
vervolgens aangevuld met input van het
plekberaad.
Deze krijgt gestalte in het schip op wielen
13
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dat meereist van plekberaad naar plekberaad. Zo dragen we kennis over die weer gebruikt kan worden voor een volgend plekberaad en inspireren we deelnemers met input
van over de hele wereld en dichtbij.

presenteren.

2.2.3. KINDERSCHOENEN
Door het plaatsen van kinderschoenen, bij
congressen, bij de ingang van een gemeentehuis, op een marktplein of in een natuurgebied (etc). wordt de toekomstige generatie
letterlijk zichtbaar gemaakt. De voorbijgangers of deelnemers worden zo bewust
gemaakt voor wie keuzes van de toekomst
gemaakt worden.

‘Toekomstige generaties zouden
een stem moeten krijgen bij de politieke beslissingen van nu’, bepleit poli-

2.2.5. 2.2.6. BOOM 2120
Wanneer: zie planning plekberaad
Op elke plek waar een plekberaad heeft
plaatsgevonden laten we iets blijvends
achter, een herinnering die er over 105 jaar
nog staat en die bijdraagt aan een gezondere
leefomgeving, aan het einde van het beraad
planten de deelnemers een eik. Rondom
deze boom komt een ronde bank en op de

ticoloog Roman Krznaric in zijn alarmerende
boek ‘De goede voorouder’.
Het eerste moment dat we de kinderschoenen laten zien is tijdens het Springtij op Terschelling waarop we het MvdT voor het eerst

14
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bank komt een plakkaat. Deze boom en dit
bankje is voor de volgende generatie een
ijkpunt, op deze plek heeft een plekberaad
plaatsgevonden van het Ministerie van de
Toekomst. Deze heeft bepaald dat deze
boom en het bankje minimaal 105 jaar blijven
staan. Dit was, is en blijft een plek waar we
nadenken over de toekomst, over een wereld
voor generaties na ons. Naast een ‘herdenk’
plek is het ook een plek waar de volgende
vraag centraal staat: Wat ga jij doen om
ervoor te zorgen dat ook de volgende generaties in een gezonde wereld opgroeien?

2.3. VOORBIJ 2023: EEN DOORKIJKJE NAAR DE KOMENDE JAREN
Het MvdT denkt ver vooruit….We hebben nu
gekeken naar de zeer korte termijn ambitie.
Er liggen echter op de lange termijn meer
ambities op de plank. Zo draagt het Ministerie elk jaar een ander thema, gebaseerd op
de SDG’s, uit en staan er al plekberaden en
conferenties/interventies in de planning. Als
we 8 jaar vooruit kijken, wat relatief gezien,
nog steeds korte termijn is, zien we de volgende ambities in de tijdslijn staan.

3. FRANCHISEMODEL PLEKBERAAD
Iedereen die in Nederland woont kan minister zijn in het Ministerie van de Toekomst.
Een plekberaad kan dan ook door iedereen
15
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georganiseerd worden. Vanuit een aantal
grondwaarden en uitgangspunten, creëren
we een gezamenlijkheid, een gemeenschappelijke beweging. Alle plekberaden die onder
de noemer van MvdT werken, hebben een
gezamenlijk doel: We zijn goede voorouders
en denken en handelen generatie-overstijgend. Door gezamenlijk naar buiten te
treden, maken we de beweging zichtbaar,
hoorbaar en voelbaar.
Voor het franchisemodel maken we een gereedschapskist waarmee iedereen, waar dan
ook en op welke schaal dan ook, op eigen
initiatief een plekberaad kan organiseren,
onder de vlag van het Ministerie van de Toekomst. Zo groeit er een nieuw, bottom-up
Ministerie, een beweging van doeners die

zelf de handen uit de mouwen steken en die
de politiek voor het blok zetten. In het Ministerie van de Toekomst kan iedereen minister
zijn.

3.1. UITGANGSPUNTEN
1. Om elk plekberaad eenzelfde gevoel te
geven, maar toch zijn eigen kleur te laten
zijn, hanteren we een aantal uitgangspunten. Een plekberaad is een dialoog waar
iedereen minister is: iedereen is gelijkwaardig. Creëer een omgeving waar dit
kan.
2. De uitkomst van het plekberaad is een
‘Adres’. Dit is een pleidooi van burgers om

Ministerie van de Toekomst bouwt nieuw dorp
Afgelopen weekend is er in Bakkeveen een nieuw, tijdelijk dorp gebouwd. Juist de tijdelijkheid
van het dorp is opvallend, aangezien er vooral werd gewerkt aan een langetermijn toekomst in
het dorp.
Anne-Fanke Weidenaar
REDACTIE DUURZAAMHEID
‘Zevengeneratie-denken’ was de
basis van alle ideeën en oplossingen voor de vraagstukken waar
we in het nu mee worstelen.
Op het drie provinciënpunt in

het bos bij Nieuw Allardsoog nabij Bakkeveen kwamen zo’n 150
mensen bij elkaar uit de drie
Noordelijke provincies voor een

zogenaamd ‘plekberaad’. Jongeren, politici, ondernemers, zzp’ers, creatieven en ambtenaren
werkten samen aan challenges.
Een van de challenges van het
plekberaad in Bakkeveen was
“Hoe maken we samen met ‘alle’
inwoners van Nederland een
nieuwe grondwet waarin we onze
grondwaarden bepalen?”

zen de eerste huizen in het tijdelijke dorp. Ook een heus dorpsplein
werd gebouwd, waar alle gezamenlijke beslissingen van de dag
werden gemaakt en wat de plek
voor ontmoeting was.
De bouw van het tijdelijke dorp
is ook de start van het ‘Ministerie
van de Toekomst’, een platform
waar iedereen die dat wil werkt
aan oplossingen voor de grote
uitdagingen van de toekomst en
die van onze kinderen. dat proces
wordt in gang gezet met een horizon van 15, 75 en 105 jaar.

De grootste onthulling kwam aan
het einde van de dag. Een levensgroot schip op wielen gemaakt
door kunstenaar Scheepvaart. Het
is een schip vol inspiratie, een tentoonstelling over het klimaat, mini
colleges van bekende en minder
bekende onderzoekers over de klimaatcrisis, biodiversiteit, democratische vernieuwing en nog veel
meer handvaten, kennis en inspiratie voor de zogenaamde plekberaden. Het schip vervolgd zijn reis
naar het volgende plekberaad dat
plaatsvindt tijdens de Floriade in
Almere.

Het Ministerie van de Toekomst is
een initiatief van burgers en ambtenaren die samen de handen ineenslaan om te werken aan oplossingen voor de toekomst van de
generaties na ons, maar iedereen
kan en mag minister zijn bij het
Ministerie van de Toekomst door
bijvoorbeeld zelf een plekberaad
Het tijdelijk dorp in Bakkeveen te organiseren of met ludieke acNa een inspirerende opening van ties aandacht te vragen voor het
Kijk voor meer informatie op
Roman Krznaric, die je kunt ken- langetermijndenken.
ministerievandetoekomst.nl.
nen van het vooruitstrevende
boek ‘De goede voorouder’, verre-
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volksvertegenwoordigers een signaal te
geven dat hun handelen noodzakelijk is.
Het is van belang dat er vooraf nagedacht
wordt hoe overheid en politiek betrokken
worden of op de hoogte worden gesteld
van de uitkomsten van het plekberaad,
zodat ideeën direct politieke inbedding
krijgen.

symbolisch voor het thema van 2022: klimaatactie. Als we niks doen aan klimaatverandering, vluchten we in de toekomst
allemaal naar hoger gelegen gebieden en
plekken.
Dit kan letterlijk een hogere plek in het
landschap zijn, maar denk ook aan de
eerste verdieping van een gebouw, of laat
tijdens de bijeenkomst filmbeelden zien
van vergezichten, zodat je wel herinnerd
wordt aan het ‘uitkijken’ en verder kijken
dan je neus lang is.

3. Daarnaast is niet alleen de politiek verantwoordelijk voor opvolging. We zijn niet
voor niets een Ministerie van de Toekomst, wij zijn zelf ministers en dus ook
verantwoordelijk voor de toekomst. Daarom moet ook vooraf bedacht worden:

3.2. GEREEDSCHAPSKIST
De gereedschapskist is vooral praktisch maar
moet ook inspireren. Sommige initiatiefnemers van plekberaden hebben ervaring
met het organiseren van dit soort beraden,
maar ook als je geen ervaring hebt moet je in
staat gesteld worden om een plekberaad te
organiseren. De gereedschapskist neemt je
bij de hand bij wat er nodig is. We raden aan
om alles tweetalig te maken (Nederlands en
Engels), om zo inclusief mogelijk te kunnen
zijn. Als organisatoren, maar ook als deelnemers.

- Hoe kunnen we als samenleving aan de
slag met de uitkomsten van dit Adres?
- Hoe kunnen we een gemeenschappelijk
doel creëren rondom het Adres?
- Hoe kunnen we de uitkomsten breder
bekend maken?
- Hoe betrekken we media?
4. Het Ministerie van de Toekomst richt zich
op… de toekomst. Het gezegde ‘de jeugd
heeft de toekomst’ is er dan ook een
die we bij het MvdT zwaar laten wegen.
Daarom is een belangrijk uitgangspunt:
betrek jongeren onder de 25 jaar bij je
plekberaad. Van organisatie tot deelname
tot vervolg.

3.2.1. WAT EN WIE HEB JE NODIG VOOR
EEN INHOUDELIJK STERK BERAAD
De MvdT-pitch: hoe verkoop je een plekberaad onder de vlag van MvdT?
Draaiboek om te komen tot een plekberaad
voor 10-1000 mensen.
Lokaal projectteam: wie moeten daarin zitten? Wat moeten ze kunnen?
Welke vragen zijn geschikt om te stellen bij
een plekberaad?
Hoe wordt ik een goede voorouder?
Hoe kun je conclusies trekken uit de input en
hoe geef je daar een goed vervolg aan? Zowel op lokaal ‘plek’-niveau, maar hoe wordt
het ook onderdeel van een groter geheel?
Burst your bubble: we leven, wonen en werken in onze eigen bubbels, hoe zorg je voor
een diverse groep deelnemers van je plekbe-

5. De oplossingen die bedacht worden gaan
altijd over de lange termijn, namelijk 100
jaar. In de praktische gereedschapskist
vind je hulpmiddelen hoe je zelf, maar ook
samen met de groep ‘zo ver’ vooruit kunt
leren denken.
6. Een mooie optie, maar niet verplicht: Het
plekberaad wordt op een hoge plek in
de omgeving georganiseerd. Denk aan
een dijk, burcht of terp. Symbolisch heeft
dit meerdere waarden: je kunt letterlijk
uitkijken, verder kijken dan als je lager
zou staan. Je ziet meer. Maar ook is het
17
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raad?
Loting is een mooi middel, bijvoorbeeld uit
de gemeentelijke basisadministratie. Bij
loting wordt een steekproef gedaan, waardoor iedereen evenveel kans heeft om mee
te doen. Leeftijd, achtergrond, kennisniveau
maakt niet uit.
Nadeel: de gemeente heeft deze gegevens
van alle inwoners en heb je dus nodig om
een zo representatief mogelijke steekproef
te kunnen doen. Zij moeten hieraan mee
willen werken. Dit kan tijd kosten. Daarnaast,
als je mensen uit meerdere gemeenten/ provincies erbij wilt betrekken, betekent dat een
enorme organisatielast.
Een andere optie is je bubbel te laten knappen, ga actief op zoek naar deelnemers
buiten je bubbel. Denk aan:
mensen uitnodigen op basis van SDG-expertise of werkveld
leeftijd
zorg dat alle aspecten uit de quadruple helix
zijn vertegenwoordigt (kennisinstellingen/
overheid/ ondernemers/ inwoners).
werf extra onder de groepen waarvan je weet
dat ze niet snel op jouw uitnodiging in zouden gaan of zorg dat andere partijen/ mensen die groepen uitnodigen
Omgaan met critici
Bij complexe, grootse onderwerpen krijg je
gegarandeerd kritiek. In de gereedschapskist
wat handvatten hoe hiermee om te gaan.
Belangrijke tip: nodig je criticasters uit bij de
interventie of het plekberaad!
Denkteam, zorg voor een divers team om
je heen met meedenkers met verschillende
expertises om het plekberaad vorm te geven:
organisatorisch/ wetenschappelijk/ inhoud/
etc.
Keynote sprekers-lijst. Welke mensen, regionaal, nationaal en internationaal kunnen
we adviseren/ bemiddelen om als expert/
spreker op te treden bij een plekberaad. Of
als opwarmer voor plekberaad? Denk aan
Roman Krznaric, Kate Raworth, David van
Reybrouck oid.

Kennis en inspiratie: in deze toolbox vind je
ook mini-colleges van Roman Krznaric, Kate
Raworth, Philipp Blom, David van Reybrouck
en veel meer.
Voor inspiratie en kennis werken we o.a. samen met RUG, WUR nav het rapport Nederland in 2120 en Centre for Sustainability.

3.2.2. COMMUNICATIEMIDDELEN
EN GEBRUIK HUISSTIJL
printables: van kaartjes, tot bewegwijzering.
Alles wat je nodig hebt voor het plekberaad,
kun je op de website downloaden en vrij gebruiken. Denk ook aan formats voor flyers en
posters, die je zelf nog kan aanpassen.
Gebruik van een toegankelijk uitnodigingssysteem
Vormenboek: hoe kan een plekberaad eruit
zien? In verschillende vormen en mogelijkheden om mensen te inspireren. We werken vijf
vormen voor een plekberaad uit.
Plekberaad in de vorm van een burgerberaad:
wereldcafe-setting waar tussen de 10-1000
mensen met elkaar in gesprek gaan over een
onderwerp.

3.2.3. INSPIRATIE EN WERKVORMEN
HOE JE TOT DE JUISTE OUTPUT KOMT
Back to the future - rooftop cinemas. Aansluiten bij bestaande filmfestivals of juist zelf
een organiseren. In het land worden al verschillende rooftop cinemas georganiseerd.
De film ‘Back to the future’ begint in 1985,
waarin Marty eerst naar 1955 terug reist, en
daarna naar 2015. Hoe dachten we toen dat
de wereld er 30 jaar later uit zou zien? Wat
is daarvan uitgekomen? En wat betekent dat
voor onze huidige tijd?

De film is de aanleiding voor een goed gesprek daarna. Bijvoorbeeld door kaartjes
met vragen aan de bierflesjes te hangen,
die mensen kopen na de film, raken ze ge18
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triggerd om met elkaar in gesprek te gaan
over de toekomst. Een plekberaad met een
film als middel. Waarin we hopelijk ook weer
een andere doelgroep aanspreken die zo’n
plekberaad wil organiseren en eraan mee wil
doen.
Future designs - Japanse hesjes
In Japan gebruiken ze bij bijeenkomsten de
Future Design methodiek. Deelnemers krijgen hesjes aan die staan voor een volgende
generatie. Zij mogen alleen besluiten nemen
op basis van die volgende generatie. In de
gereedschapskist zit een methodiekbeschrijving, maar ook kunnen MvdT-franchisers op
verschillende plekken in Nederland een kist
ophalen waar bijvoorbeeld 100 hesjes in zit-

ten, die ze kunnen gebruiken. Mochten ze de
kist niet op kunnen halen, dan benoemen we
alternatieven (gebruik bijvoorbeeld verkeershesjes, of doe een kleed om).

4. COMMUNICATIE

Het Ministerie van de Toekomst probeert in
de doelen en ambitie ver vooruit te kijken
en het zicht op de horizon voorbij 2030 te
leggen. We kijken enerzijds naar de lange
termijn strategie vanaf nu tot het jaar 2120.
Anderzijds bekijken we ook de zeer korte
termijn en leggen we het focuspunt in het
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jaarlijkse programma op één of twee SDG’s. De communicatieve ambities vallen daarom uiteen
in de lange termijn strategie en de jaarlijkse campagne.
een plek in de ontwikkeling van de campagne.

4.1. LANGE TERMIJN STRATEGIE
(2022-2120): WE KIJKEN VAN NU
TOT VER VOORBIJ 2030

Het gekozen of ontwikkelde logo, het kleurgebruik, de typografie en het beeldgebruik
zijn altijd vertegenwoordigd in alle uitingen
van de jaarlijkse campagne. De visuele identiteit is ook zichtbaar op de communicatieve
uitingen naar alle stakeholders waaronder
ook de doelgroep. De huisstijl zorgt voor de
zichtbare rode draad.

4.1.1. DE BELANGRIJKSTE DIENSTEN
Het ontwikkelen, faciliteren en communiceren van een platform en online netwerk voor
alle (potentiële) ministers van de toekomst.
Het organiseren van interventies en plekberaden
Het bieden van know how en handvatten aan
alle ministers van de toekomst ter organisatie van zelf opgezette plekberaden.
Het plegen van interventies om bewustwording te creëren, we moeten nu ingrijpen en
leren denken voorbij de vier jaar politiek.

4.1.6. DE DOELGROEPEN VAN HET
MVDT
Het MvdT is een gemeengoed. Het is open,
participatief, door, van en voor iedereen.
De doelgroep van het MvdT bestaat uit alle
(potentiële) ministers van de toekomst. De
doelgroep maakt zelf het ministerie. Uiteindelijk is iedereen minister van de toekomst
maar slechts een deel van de samenleving
zal zich ook actief aanmelden als minister.

4.1.2. MISSIE
Het Ministerie van de Toekomst zet zich in
voor het realiseren van brede welvaart voor
generaties na de ‘onze’.

4.1.3. VISIE
Het Ministerie van de Toekomst streeft naar
een wereld met gemene gronden waarin
zowel individu, bedrijfsleven als politiek
beslissingen maken vanuit een empatisch
en langetermijn perspectief (minimaal zeven
generaties). Daarmee beweegt het MvdT
weg van het idee dat beslissingen over de
toekomst behoren tot slechts enkele partijen
met korte termijn belangen.

De adaptatie en implementatie van het
Ministerie van de Toekomst verloopt gradueel. We gebruiken de innovatietheorie van
Rogers om dit te illustreren. Een uitgebreide
toelichting op de communicatiestrategie en
de doelgroepen staat verderop in dit document. Ook is hier de campagnestrategie
uitgewerkt voor de jaren 2022-2023.

4.1.4. KERNWAARDEN

Doelgroepen

Autonomie, gelijkwaardigheid, toegankelijkheid, veiligheid, participatief, vernieuwing,
sdg’s en empathie zijn de belangrijkste kernwaarden van het Ministerie van de Toekomst.

2020-2023: De allereerste ministers van
de toekomst (2,5%)
Deze groep mensen zijn de ontwikkelaars
van het MvdT en de eersten die zich willen
aansluiten bij het Ministerie van de Toekomst.

4.1.5. HUISSTIJL
De visuele identiteit van het MvdT ligt vervat
in, het logo, het kleurgebruik, de typografie
en het beeldgebruik de kleur en de typografie (lettertype). De visuele identiteit krijgt

2022-2025 De pionierende ministers van
de toekomst (13,5%)
20
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Net na de innovators bestaat de groep van
early adopters uit mensen die ook uit zijn op
nieuwe dingen. Deze fase wordt gekenmerkt
door een sterke groei in deelname. Deze
groep vormt de belangrijkste groep omdat
zij de opinieleiders zijn en dus het voorbeeldmodel voor de volgende participanten.
Wanneer deze groep deelneemt, zullen de
overige groepen volgen. Het is daarom belangrijk hoe deze groep kan worden bereikt.
peer to peer.

2025-2035: De voorlopende ministers
van de toekomst. (34%)

5. PLANNING

2035-2075: De achterlopende ministers
van de toekomst. (34%)

COMMUNICATIE

2075-2122: De achterblijvende ministers
van de toekomst. (16%)
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Concert at Sea

hoogste punt NL

Vaalserberg

IJsselbiennale

PLEKBERADEN

Van curatieve gezondheid naar preventieve gezondheid

SDG 3

Van gezond voedsel voor enkelen naar
gezond voedsel naar allen.

SDG 2

Van een op BNP georiënteerde
samenleving naar een op Brede Welvaart
georiënteerde samenleving

SDG 8

Van tijdelijk onderwijs naar doorgaand
leren voor een rijk leven

SDG 4

Van een wegwerpmaatschappij naar
kwalitatief vakmanschap

SDG 12

Van geïndividualiseerde steden naar
collectieve gemeenschappen & van
hiërarchische naar netwerksamenleving

SDG 11 + SDG 17

Van lineaire naar circulaire innovatie & van
fossiele naar duurzame energie

SDG 9 + SDG 7

Van verschralend naar verrijkend
landschap

SDG 15

Ministerie van de Toekomst

PROGRAMMATHEMA

2023

2024

Het Ministerie van de Toekomst probeert in

COMMUNICATIE

2025

2026

2027

2028

2029

2030

de doelen en ambitie ver vooruit te kijken
en het zicht op de horizon voorbij 2030 te

Friesland

Boerenbruiloft ism Kening

Nederland, terschelling

Springtijfestival Terschelling

Nederland, Nijmegen of Online, juni

NKWK Conferentie

Wereldwijd, januari

Climate Adaptation Summit

EU, oktober

Climate & Energy summit

Wisselende locaties wereldwijd, november

VN-klimaatconferentie

Stockholm of Online, augustus

SIWI World Water Week

INTERVENTIES

leggen. We kijken enerzijds naar de lange
termijn strategie vanaf nu tot het jaar 2120.
Anderzijds bekijken we ook de zeer korte
termijn en leggen we het focuspunt in het
jaarlijkse programma op één of twee SDG’s.
De communicatieve ambities vallen daarom
uiteen in de lange termijn strategie en de
jaarlijkse campagne.

waarden van het Ministerie van de Toekomst.

C.1.5. HUISSTIJL
De visuele identiteit van het MvdT ligt vervat
in het logo, het kleurgebruik, de typografie
en het beeldgebruik en de kleur en de typografie (lettertype). De visuele identiteit krijgt
een plek in de ontwikkeling van de campagne.

C1. LANGE TERMIJN STRATEGIE
(2022-2120): WE KIJKEN VAN NU
TOT VER VOORBIJ 2030

Het gekozen of ontwikkelde logo, het kleurgebruik, de typografie en het beeldgebruik
zijn altijd vertegenwoordigd in alle uitingen
van de jaarlijkse campagne. De visuele identiteit is ook zichtbaar op de communicatieve
uitingen naar alle stakeholders waaronder
ook de doelgroep. De huisstijl zorgt voor de
zichtbare rode draad.

C.1.1. DE BELANGRIJKSTE DIENSTEN
Het ontwikkelen, faciliteren en communiceren van een platform en online netwerk voor
alle (potentiële) ministers van de toekomst.
Het organiseren van interventies en plekberaden
Het bieden van know how en handvatten aan
alle ministers van de toekomst ter organisatie van zelf opgezette plekberaden.
Het plegen van interventies om bewustwording te creëren, we moeten nu ingrijpen en
leren denken voorbij de vier jaar politiek.

C.1.6. DE DOELGROEPEN VAN HET
MVDT
Het MvdT is een gemeengoed. Het is open,
participatief, door, van en voor iedereen.
De doelgroep van het MvdT bestaat uit alle
(potentiële) ministers van de toekomst. De
doelgroep maakt zelf het ministerie. Uiteindelijk is iedereen minister van de toekomst
maar slechts een deel van de samenleving
zal zich ook actief aanmelden als minister.

C.1.2. MISSIE
Het Ministerie van de Toekomst zet het
perspectief open voor en naar de lange termijn toekomst.

De adaptatie en implementatie van het Ministerie van de Toekomst verloopt gradueel.
We gebruiken de innovatietheorie van Rogers om dit te illustreren.

C.1.3. VISIE
Het Ministerie van de Toekomst streeft naar
een wereld met gemene gronden waarin
zowel individu, bedrijfsleven als politiek
beslissingen maken vanuit een empatisch
en langetermijn perspectief (minimaal zeven
generaties). Daarmee beweegt het MvdT
weg van het idee dat beslissingen over de
toekomst behoren tot slechts enkele partijen
met korte termijn belangen.

(2020-2023) De allereerste ministers van de
toekomst (2,5%)
Deze groep mensen zijn de ontwikkelaars
van het MvdT en de eersten die zich willen
aansluiten bij het ministerie van de toekomst. Ze zijn op zoek naar het nieuwste
van het nieuwste en zijn bereid om nieuwe
ideeën uit te proberen.

C.1.4. KERNWAARDEN
Autonomie, gelijkwaardigheid, toegankelijkheid, veiligheid, participatief, vernieuwing,
sdg’s en empathie zijn de belangrijkste kern-

(Bijv. 2022-2025) De pionierende ministers
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van de toekomst (13,5%)
Net na de innovators bestaat de groep van
early adopters uit mensen die ook uit zijn op
nieuwe dingen. Deze fase wordt gekenmerkt
door een sterke groei in deelname. Deze
groep vormt de belangrijkste groep omdat
zij de opinieleiders zijn en dus het voorbeeldmodel voor de volgende participanten.
Wanneer deze groep deelneemt, zullen de
overige groepen volgen. Het is daarom belangrijk hoe deze groep kan worden bereikt.
peer to peer.

(bijv. 2075-2122) De achterblijvende ministers van de toekomst. (16%)
De laatste fase van het MvdT. Het MvdT
neigt overbodig te worden. Het Ministerie
van de Toekomst gaat aan het einde van
deze fase failliet. Dat is goed nieuws. Inmiddels denkt de mens, de politiek en het
bedrijfsleven verder vooruit dan 1 of 4 jaar.
De beslissingen die men neemt zijn weloverwogen en met inachtneming van de generaties na de onze. Ook het democratisch bestel
is hervormt en functioneert duurzamer. Een
laatste groep mensen meldt zich gedurende
deze laatste fase als minister van de toekomst maar de grote noodzaak is niet meer
aanwezig. Ook het aantal georganiseerde
plekberaden neemt af. Het Ministerie heeft
de missie en visie volbracht en heeft zichzelf
daarmee overbodig gemaakt.

(Bijv: 2025-2035) De voorlopende ministers
van de toekomst. (34%)
Dit is de eerste grote groep mensen die zich
als minister van de toekomst aansluiten bij
het MvdT. Deze groep is wat afwachtender
en wacht even totdat de dienst of het concept wordt opgenomen door de early adopters. Het MvdT wordt door de massa opgenomen en bereikt de volwassenheidsfase.

C.1.7. TONE OF VOICE
De tone of voice past bij het publiek en dus
bij de ministers van de toekomst. Als commons is het MvdT open en van en voor iedereen. Het is daarom belangrijk in de tone of
voice geen groepen buiten te sluiten en niet
te vervallen in vakjargon. De communicatie
is ten alle tijde participatief, niet highbrow,
informeel, jeugdig maar geen straattaal. We
hanteren taalniveau B1.

(Bijv. 2035-2075) De achterlopende ministers van de toekomst. (34%)
Het MvdT is volwassen, het overgrote deel
van de wereld is bekend met het MvdT en is
op de één of andere manier betrokken. Het
aantal toenemende ministers stagneert in
deze fase.

28

Ministerie van de Toekomst - Programma 2022-2023

De tone of voice is in deze basis consistent
op alle kanalen van het MvdT en kan in vorm
verschillen naargelang het kanaal.

het bereiken van de zogenoemde allereerste ministers van de toekomst. De eerste
doelgroep, ook wel de innovators. Deze
doelgroep bereiken we met de campagne,
de plekberaden, het franchisemodel en de
interventies. Het zijn de allereerste durfals
die zich durven aan te sluiten bij het Ministerie van de Toekomst.

C.2. CAMPAGNEJAAR 2022-2023:
KLIMAAT, DEMOCRATIE EN EEN
SCHIP VOL MINISTERS
Elk jaar legt het MvdT de focus op nieuwe
transitieopgaven. Die transitie opgaven
worden bepaald vanuit de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen (de SDG’s). De transitieopgaven zijn de leidraad voor de campagne
die het MvdT jaarlijks voert.In 2022-2023 ligt
de focus op SDG 13 en SDG 16. Klimaat en
democratie zijn daarom een belangrijk thema
in het campagnejaar.

Als we deze doelgroep verder segmenteren
zien we een drietal ijkpersonen terugkomen.
Deze drie doelgroepen gaan we in het campagnejaar zowel informeren als activeren.
De toekomstige ministers van de toekomst
Bereiken we dan komend jaar ook het grotere publiek? Ja. De interventies die we organiseren vragen media-aandacht. Via de media
bereiken we ook een groter publiek. Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van de aangeschreven of bereikte media.

SDG-13
Van klimaat-alarm naar doortastende klimaatactie en -adaptatie
SDG-16
Van een kort- naar langademig en rechtvaardig politiek en bestuur

C.2.3. AFZENDER
C.2.1. DOELSTELLING

De afzender is het Ministerie van de Toekomst. Het Ministerie van de Toekomst
is van iedereen maar heeft uiteraard wel
initiatiefnemers. In het Ministerie van de
Toekomst is iedereen minister of je op dag 1
aansluit of na twintig jaar, of je een dag meedoet of je hele leven.

Het Ministerie van de Toekomst wenst in het
campagnejaar 2022-2023 de online en offline
bekendheid van het Ministerie te vergroten
door zes plekberaden te organiseren, minimaal 250 Ministers van de Toekomst onderdeel te maken van het Ministerie en 600
volgers te realiseren op de sociale kanalen.
Daarnaast organiseert het MvdT minimaal 6
plekberaden en bereiken we door het doen
van interventies minimaal tweemaal de
landelijke pers verspreid over 2022 en 2023.
De bekendheid en de organisatie van de
plekberaden en interventies draagt bij aan de
bewustwording rondom klimaat en democratie.

Het Ministerie is een zeilschip op wielen.
Vanuit het kraaiennest kijken de minister uit
over het landschap en naar de toekomst.
Wanneer het waterpeil stijgt kan het Ministerie blijven functioneren. Daarnaast heeft
het geen vaste plek, ze bedrijft hiermee geen
politiek van ‘Den Haag’ maar reist mee en is
daar waar het te doen is en overgaat.

C.2.2. DOELGROEP 2022-2023: DE DRIE
IJKPERSONEN EN DE MASSA

C.2.4. BOODSCHAP
De boodschap van het MvdT is informerend
en/of activerend van aard. Via de interventies
en de communicatie ervan tracht het MvdT

De drie ijkpersonen
De focus ligt in het eerste campagnejaar op
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De Innovatieve
Time Rebel
Demograﬁsche kenmerken

30+ jaar - m/v/o - Alleenstaand
/ partner / gezin - Wereldburger
- Atheïst
Geograﬁsche kenmerken

NL

De energieke
Klimaatstudent

Socio economisch

Hoger opgeleid - Werkt
in creatieve. duurzame
of innovatieve sector Gemiddeld tot hoog
inkomen en weinig tijd
door werk en gezin

Bestaande netwerken, universiteiten, volkskrant, NRC, app-groepen,
tv programma’s tegenlicht, LinkedIn, interventies MvdT.

Socio economisch

Demograﬁsche kenmerken

Geograﬁsche kenmerken

Te bereiken via

18-25 jaar - m/v/o - Alleenstaand geen gezin - Geboren
in Europa - Atheïst

De
gepensioneerde
protestant

Politieke overtuiging is midden/links.
Wilt het nieuwste van het nieuwste en wil
meegaan met de tijd. - Work hard/play
hard .Wil graag lezen maar kan de tijd niet
altijd vinden. - Innovatie & duurzaamheid
samen bieden status. Duurzaam leven
brengt niet perse geluk maar voelt eerder
als verplichting naar de maatschappij.

Te bereiken via

In opleiding (HBO+) Bijbaan + student Zeer laag inkomen en
veel tijd

De grotere studentensteden in NL

Psychograﬁsche kenmerken

Psychograﬁsche kenmerken

Politieke overtuiging is links
Leest veel en grote interesse in de maatschappij, duurzaamheid, klimaat.
Heeft een zwaar wegen verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. het klimaat en handelen.

Studentengroepen, jongeren klimaatbeweging, insta, volkskrant,
studiegroepe, LinkedIN, universiteiten, professoren, duurzame opleidingen, Interventies MvdT

Socio economisch

Hoger opgeleid - Met
pensioen - Bovengemiddeld tot hoog
inkomen en veel tijd
door pensioen.

Psychograﬁsche kenmerken

Politieke overtuiging is midden/links. Spaarzaam van karakter - Leest veel en
grote interesse in de maatschappij, natuur,
duurzaamheid, klimaat. - Duurzaam gedrag
biedt geluk en sociale status

Demograﬁsche kenmerken

65~+ - m/v/o - Gehuwd of
alleenstaand - Geen kinderen
of kinderen nest verlaten.
Geboren en getogen in NL.
Atheïst
Geograﬁsche kenmerken

NL

Te bereiken via

Bestaande netwerken, nieuwsbrieven partners, facebook, LinkedIn,
twitter, lokale en regionale kranten, huis aan huis bladen, dorpshuizen,
verenigingsleven, interventies MvdT
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komst nu doen om te zorgen dat we
niet omhoog hoeven voor water?”

een proces van bewustwording in gang te
zetten. Via de georganiseerde plekberaden
en het franchisemodel plekberaad werft het
MvdT (potentiële) ministers van de toekomst
te activeren en mobiliseren.

Ministers van de toekomst die een plekberaad organiseren kunnen ook een aanvraag
doen om de babbelbox onderdeel van het
plekberaad te maken. Optie: de oude babbelbox van Man Bijt Hond overnemen en in
huisstijl van MvdT restylen. De bemanning
van de babbelbox zal worden gedaan door
studenten duurzame studies. Zo bereiken we
ook deze jonge groep potentiële ministers
van de toekomst.

In het Ministerie van de Toekomst is iedereen minister. De toekomst is van iedereen,
ook van onze kinderen en kleinkinderen. Wat
voor beslissingen maken we nu als we kijken
voorbij de horizon van 2030? Meld je nu aan
als minister van de toekomst en doe mee.

C.2.3. MIDDELENMIX
Social media strategie
De babbelbox: is de belangrijkste content
medewerker van het MvdT. De babbelbox genereert de content voor de social media-kanalen. De Babbelbox is een toestel dat op
een drukke plek wordt neergezet en waarin
iedereen een videoboodschap kan inspreken.

Instagram

De babbelbox gaat mee aan boord van het
rijdende schip naar alle door het MvdT georganiseerde plekberaden en interventies.
Tijdens deze fysieke ontmoetingen stellen
we de potentiële en huidige ministers van de
toekomst een vraag. Dit genereert film en
fotomateriaal voor de socials.

Twitter

Op instagram tonen we elke dag een nieuwe
minister van de toekomst. Dit kan in foto of
in bewegend beeld. Deze content komt voort
uit de Babbelbox of vanuit aanmeldingen via
website. Maandelijks tonen we hier ook een
minicollege van een expert uit het veld.

Twitter gebruiken we voor het starten van
discussie over het laatste nieuws. Dit betreft
het nieuws rondom het thema toekomst &
brede welvaart in Nederland. De discussie
wordt ten allen tijde gevoerd op positieve,
participatieve en gelijkwaardige toon. Maandelijks tonen we hier ook een minicollege
van een expert uit het veld.

Linkedin
het platform linkedin gebruiken we om op
een humoristische manier bewustzijn te
kweken en ministers van de toekomst te
werven. Maandelijks plaatsen we een vacature waarin we ministers van de toekomst
werven met humoristische voorwaarden
zoals ‘mens zijn’. Ook deelt het MvdT op LinkedIn positieve geluiden rondom het thema
toekomst & brede welvaart. maandelijks
tonen we hier ook een minicollege van een
expert uit het veld.

Voorbeeldvragen:

“Wat voor wereld wil je achterlaten
aan de toekomstige generaties?”
“Hoe zal de toekomstige generatie
ons beoordelen op hoe we met het
klimaatprobleem zijn omgegaan?”
“Wat zou jij als minister van de toe31
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Facebook

Nieuwsbrief

Combinatie van Instagram/Linkedin.

Middels een maandelijkse nieuwsbrief
communiceren we met alle ministers van
de toekomst over opkomende plekberaden, succesvolle veranderingsprojecten en
persoonlijke verhalen van ministers van de
toekomst.

Ambassadeurs, experts & minicolleges.
Zowel nationaal als internationaal zijn er
mensen te vinden die zich bezighouden met
de thema’s die naar voren komen binnen het
MvdT. Via het netwerk van de partners (w.o.
bijv. SDG Nederland) bereiken we een twaalftal nationaal en internationaal bekende personen en influencers passende bij de doelgroep. Deze ambassadeurs melden zich aan
als minister van de toekomst. We ontwikkelen beeldmateriaal om deze ambassadeurs
gedurende het jaar een plek te geven op de
socials en de website van het MvdT. Zo ontwikkelen we onder andere korte minicolleges
van 5 minuten. In deze mini-colleges gaan
experts kort in op een thema of onderwerp
passende bij het jaarprogramma. Namen
zoals Merlijn Twaalfhoven, Tracy Metz, Amy
Webb, Rutger Bregman, Kate Hayworth, Brian Eno, Jeremy Bailenson en Roman Krznaric
komen hier voorbij.

Printables & vormenboek (gereedschapskist)
Als minister van de toekomst kun je zelf een
plekberaad organiseren. Alles wat je nodig
hebt voor de organisatie (van kaartjes, tot
bewegwijzering en van format voor flyers en
posters die je zelf nog kunt aanpassen) is te
downloaden van de website en vrij te gebruiken. De printables worden vormgegeven in
het creatieve concept van het campagnejaar.
Het vormenboek en de uitleg is waar mogelijk beeldend en bevat zo min mogelijk tekst.

Merchandise
Als minister van de toekomst kun je het
Ministerie steunen door merchandise te kopen. Een deel van de opbrengst gaat naar de
activiteiten van het Ministerie. Dit genereert
1% van de jaarlijkse inkomsten.

Website
De website is een simpele website in de
huisstijl van het MvdT. De website heeft altijd
een duidelijke call to action op de frontpage.
Namelijk: meld je nu aan als minister van de
toekomst. Als minister heb je de keuze om
de nieuwsbrief te ontvangen, zelf een plekberaad te organiseren of beiden. Jaarlijks
krijgt de website een speciale layover voor
het campagnejaar.

Pers

200 JAAR ONLINE www.2222222.nl
Wanneer: lanceren 22-2-2022 - bij de lanceren stoppen we een tijdscapsule in de grond.
www.2222222.nl is het online paradepaardje
waarmee het Ministerie van de Toekomst
het toekomstdenken tastbaar maakt. Het is
een time capsule waarin we het, al dan niet
veranderende, gedachtegoed van de mens
vastleggen. Deze timecapsule is een simpele

Middels persberichten brengen we pers en
media op de hoogte van de lancering van het
campagnejaar, de komst van het MvdT en de
interventies en bijzondere acties. De perscontacten van de partners worden samengevoegd om tot een geschikte en up to date
perslijst te komen.
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website met een duidelijke call to action. Als
bezoeker van de website vul je simpelweg je
e-mailadres om je in te schrijven op de jaarlijkse abonnementsdienst.

beeld hostingdiensten.

De Tocht container
Wanneer: oktober 2022
In oktober 2022 komt er een musical over
de Elfstedentocht in een nieuw te bouwen
ijstheater in Leeuwarden. Een geweldig
spektakel maar eigenlijk bedacht vanuit
een droevige constatering want wat als de
Elfstedentocht nooit meer komt… Ze willen
de herinnering aan de Elfstedentocht levend
houden voor volgende generaties. Het doel
is dat er ‘jaarlijks’ 300.000 bezoekers naar de
musical gaan. In de ontvangsthal komen ook
beleef attributen zoals een container waarin
je de Hel van 63 voelt en de winst van Reinier
Paping, de toenmalige winnaar, kunt beleven.
Naast deze container over historie plaatst
het MvdT samen met de organisatie een
container over de toekomst. Hierin roepen
we op tot vragen, maar ook tot actie middels
de vraag: hoe kan jij helpen om ervoor te
zorgen dat de Elfstedentocht in de toekomst
weer door kan gaan? In de container kan het
publiek kennis opdoen over klimaatverandering maar ook opdrachten aan henzelf geven
waarmee zij de toekomst gaan verbeteren
door te werken aan het klimaat en zo de kans
te vergroten op een Elfstedentocht in de
toekomst. Ze kunnen kiezen uit bestaande
opdrachten bijvoorbeeld plant een boom,
maar ook eigen ideeën inbrengen waarmee
ze andere bezoekers weer kunnen inspireren.
Het mooiste is dat ze het resultaat ook kenbaar kunnen maken en opsturen en dat dit
ook weer zichtbaar wordt in de container.

Elk jaar krijg je, op 22 februari, een vraag
toegestuurd per e-mail. De vraag is elk jaar
hetzelfde en gaat over het thema toekomst
en brede welvaart. Wat denkt wie, wanneer
en hoe verandert ons gedachtepatroon in
een periode van 200 jaar? Gaan we ook echt
verder vooruit denken? Wat is het verschil in
gedachtepatroon van een 16-jarige, 50 jaar
na aanmelding? Zie je verandering?

De website www.2222222.nl is zo onderhoudsvriendelijk en autonoom mogelijk.
Dat wil zeggen dat de website functioneert
op een eigen server, of een server van een
goed geworteld netwerk zoals Eduroam,
en dat een zonnecel energie levert voor
de driver. Hierdoor is de website minder
afhankelijk van de levensduur van hostingdiensten en energieleveranciers en kan de
website gemakkelijk online blijven. De driver
en zonnecel brengen we in beheer van een
Universiteit in Nederland. Universiteiten zijn
instituten die al langere tijd bestaan en naar
verwachting langer meegaan dan bijvoor-

Bijlage 1:
PARTNERS
1. Noord Nederland
www.bluedelta.world
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Arcadia 2022 (Triënnale vervolg European
Capital of Culture 2018)
Contact: Sjoerd Bootsma / Anne Graswinkel
(educatie)

Contact:

5. Almere
Floriade 2022
Contact: Arjan Berkhuysen
Kunstmuseum Flevoland
Contact: Denise de Boer

Waddendelta 2023 (Nationale Landschapstriënnale 2023)
Contact: Sjoerd Wagenaar, Oeds Westerhof

6. Amsterdam

Provincie Fryslân (Samenwerkingsprogramma tussen provincies Fryslân en Zeeland)
Contact (klimaatlandschappen): Wybren
Jorritsma / Arjen Brouwer
Contact (bestuurlijke vernieuwing): René
Monnikhof

Tolhuistuin / Warming up programma
Contact: Matthea de Jong

RUG Campus Fryslan
Contact (climate governance): Andrej Zwitter
Contact (Global Centre for Adaptation): Patrick Verkooijen / Andrej Zwitter

2. Leiden
Leiden 2022
European Capital of Science 2022
Contact: Meta Knol, Lucien Geelhoed, Roosmarijn van de Velde, ..
Stichting 2030 (o.a. climate-walk)
Contact: Jasper Visser, Merlijn Twaalfhoven
Provincie Zuid-Holland
eventueel ism Provincie Fryslân
Festival van de Toekomst

3. Rotterdam
IABR 2022 (International Architecture
Biennale Rotterdam)
Contact: Derk Loorbach

4. Provincie Zeeland
(samenwerkingsprogramma
Zeeland en Fryslân)
Provincie Zeeland
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Colofon

Samenstelling, inhoud en tekst

Bastiaan Blaauw
Klaas Sietse Spoelstra
Marian van Voorn
Marjo Buijs
Meta Knol
Wini Weidenaar
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