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Lieve Valentijn, 

We kennen elkaar niet maar hebben wel met elkaar te maken. 
Weet je hoe? Jij leeft nu en bepaalt de regels voor de komende 
jaren. Ik leef straks en krijg te maken met de gevolgen daarvan. 

Ik stuur je deze brief omdat ik begrijp dat je in jouw werk vaak moei-
lijke beslissingen moet nemen. Ik denk dat je daarbij vast wel wat 
liefde kunt gebruiken. Weet dat je niet alleen bent. Ik sta voor je en 
wacht erop om het stokje van je over te nemen. Zo bouwen we 
samen aan een wereld die mooi, goed en leefbaar is. Maar dan 
moet je mij niet vergeten. 

Daarom heb ik bij deze liefdesbrief een cadeau gedaan, of eigenlijk 
twee. Het eerste cadeau, dat zijn mijn schoenen. Je kunt ze niet 
dragen en dat hoeft ook niet. Maar wil je ze op je bureau zetten en 
aan mij denken bij alle belangrijke beslissingen? Zodat die beslissin-
gen die jij nu neemt op de lange termijn ook goed zijn voor mij?  

Het tweede cadeau is een opleidingsbrief. Het is geen ingewikkelde 
opleiding maar wel eentje die ontzettend belangrijk is. Je kunt na-
melijk Minister van de Toekomst worden. Lees maar. Ik weet zeker 
dat je het kunt. 

Veel liefs 

Jouw Valentijn
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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 wei-
nige soorten het vermogen tot plan-
nen en langetermijndenken hebben.

Het Ministerie van de Toe-
komst streeft naar een 
wereld met gemene gron-
den waarin zowel indivi-
du, bedrijfsleven als poli-
tiek beslissingen neemt 
vanuit een empatisch lan-
getermijn perspectief van 
zeven generaties. 

MAAR HOE WORD JE NOU MINIS-
TER VAN DE TOEKOMST? 
Een echte Minister van de Toekomst is 
nieuwsgierig van aard, geïnteresseerd 
in brede welvaart, ons klimaat en 
langetermijndenken. Zie hieronder een 
opsomming van de belangrijkste crite-
ria: 
- Nieuwsgierigheid
- Mens zijn
- In het bezit van een kinderschoen
- Interesse in brede welvaart 
 en/of klimaat
- In bezit van (of toegang tot) 
 computer met internet.

EEN LEVEN LANG LEREN 
Minister van de Toekomst ben je dus 
eigenlijk al als je dit leest. Natuurlijk is 
een goede minister voortdurend 
nieuwsgierig en nooit uitgeleerd. Via 
zelfstudie school je jezelf bij tot de laat-
ste ontwikkelingen rondom brede wel-
vaart, klimaat en lange termijn denken. 
Je bent dan ook intrinsiek gemoti-
veerd.

CERTIFICERING
Elke minister in spe die een plekberaad 
bijwoont is per definitie Minister van 
de Toekomst. Alle nieuwe ministers 
van de Toekomst ontvangen een certi-
ficaat en worden officieel gehuldigd. Je 
bent vanaf dat moment officieel Minis-
ter van de Toekomst. Natuurlijk kun je 
van alles doen om je ministerschap te 
verrijken en nog beter uit te voeren. 
Vraag je eigen certificaat aan via info@-
ministerievandetoekomst.nl en wordt 
Minister van de Toekomst. 

WAT KUN JE DOEN OM JE MINIS-
TERSCHAP NOG BETER UIT TE 
VOEREN?
Er is legio aan acties die je minister-
schap verrijken. Onderstaande 
sommen we een aantal opties op. 

Achter de opties staat het aantal MinisterPunten (MP) dat je kunt verdienen met de 
opdracht. Het aantal ministerpunten geeft de zwaarte en belasting weer.  
 
Intro: Lees het conceptplan van het Ministerie van de Toekomst (5 MP)

Studie: Lees het boek ‘de Goede Voorouder’ van Roman Krznaric (3 MP)

Schrijfopdracht: Schrijf voor jezelf je persoonlijke motivatie op om Minister 
van de Toekomst te zijn. (5 MP)

Denkoefening: Visualiseer je eens hoe de mensen over 100 jaar leven als we zo 
doorgaan. (10 MP)

Casus: Ga op een vrije middag eens rustig zitten met een kop thee of 
koffie en bedenk hoe een plekberaad of interventie in jouw omgeving gerealiseerd 
zou kunnen worden. (15 MP) 

Creatie: Maak je eigen minister-ketting met kinderschoentjes en veters (2 MP)

Do: Zet een kinderschoen of de minister-ketting op je bureau of op tafel tijdens 
afspraken (5 MP) (voor elke afspraak waar je de ketting of schoentjes inzet) 

Share: Voeg de functie “Minister van de Toekomst” toe aan je Linked-in profiel. 
(500 MP)

Share: Maak een foto met de Minister-ketting om je nek en  deel deze op één van 
je socials (twitter, facebook, Linkedin, Instagram) en tag 
#MinisterievandeToekomst. (50 MP)  
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