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Eindresultaat
Stap 1: Aanbrengen van enkelband met gewoonte 

waarvan je afscheid mag nemen, omdat die niet past in 

een duurzaam 2100

Stap 2: Stilstaan bij je gewoonte, door middel van vragen die je 

aan het denken zetten

Het toekomstatelier is ontstaan vanuit de behoefte

om de Nederlandse politiek toekomstperspectief te

kunnen geven. Ver vooruitkijken (NL 2100) maakt

het mogelijk om te achterhalen wat we nú moeten

doen, en vooral: wat we nu níet moeten doen. Drie

kortere sessies en één meerdaags atelier met

experts uit het werkveld brachten inzichten voort,

die uiteindelijk vertaald moeten worden naar

handelingsperspectief op korte termijn.

De focus tijdens de expertsessies lag op de

netwerken in de samenleving, omdat het denken

over de ruimtelijke implicaties en de samenhang

daarvan is achtergebleven.

De vraag aan het jonge projectteam in december

2021 was om eigen onderzoek te doen binnen het al

lopende proces. Hiermee moesten de vragen en

inzichten van de aan het Toekomstatelier

deelnemende experts worden verrijkt. Om

deelnemers te prikkelen, mochten wij onze kijk op

het vraagstuk delen op het grote podium.

“Hoe spreken we een taal die zowel de noodzaak toont van moedige besluiten voor

een duurzame toekomst, als de hoop dat iedereen daar een aandeel in kan (moet,

wil, durft) leveren? De bodem, water en energie trainees die vandaag bijdragen aan

het kennisfestival bieden inspiratie en concrete handvatten. Zorg voor belevenissen

die 'blijven plakken', geef woningen een 'waterlabel' naar analogie van het

energielabel, verbind kennis van streekholders en wetenschappers, vermijd het

comfort van abstract jargon en zoek bewust het ongemak van wat concreet en

dichtbij is. Zoals het onderzoeken van de impact van je eigen gewoontes, wat ‘mijn’

trainees met een mooie theatrale interventie lieten ervaren tijdens het

Toekomstatelier NL2100 en ook hun medetrainees laten ervaren.”

– Jannemarie de Jonge, opdrachtgever 
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