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We volgen een route die ons via domeingesprekken leidt naar een ‘Future Search’ werkconferentie om 
gezamenlijk te komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel om een gedeeld toekomstbeeld 
voor Nederland Natuurinclusief in 2050 te creëren en concrete acties tot 2030 te formuleren.  
 
Op 10 maart vond het tweede gesprek tussen domeingidsen plaats waarin we zijn gaan spelen met het 
opstellen van een concept agenda. Hieronder volgt het inhoudelijk verslag van de tweede bijeenkomst. 
Dit verslag vormt input de Future Search waarin alle domeinen samenkomen.  
 

 
 
 
  



Naar een Agenda Natuurinclusief - Processtappen  
 
Domeingesprekken 
Het consortium, bestaande uit de provincies, IPO, LNV, Staatsbosbeheer, Landschappen NL en 
Natuurmonumenten, heeft met het OFL een co-creatief samenwerkingsspoor ontworpen om tot een 
Agenda Natuurinclusief te komen. Verschillende domeinen zijn geïdentificeerd op basis van sectoren 
waarbinnen natuurinclusiviteit een belangrijke rol speelt. Binnen deze domeinen is in twee 
domeingesprekken gesproken over de issues die binnen het domein spelen. Momenteel bevinden de 
domeinen zich in ronde drie van de gesprekken.  
 
Tijdens het eerste domein overstijgende gesprek op 1 februari is er onderzocht waar de domeinen 
elkaar raken en wat er nodig is om tot de agenda te komen. In het tweede gesprek op 10 maart is er 
gezamenlijk onderzocht hoe een prioriteringsproces tijdens de Future Search in zijn werking zou 
kunnen gaan: wat zou in de agenda kunnen staan? Wat betekent het als wat jij vanuit jouw domein 1 
het belangrijkste vindt, wordt geconfronteerd met andere punten? Wat levert dat op? Waar schuurt 
het en waar vind je elkaar? Hoe kunnen we dit prioriteren? En wat als hier ook geld en tijd bij komt 
kijken? De domeinen energie en vrijetijdseconomie zijn niet vertegenwoordigd tijdens deze ochtend. 
Het domein water wordt meegenomen door de vertegenwoordiger van domein Infra.  
 
Future search  
Van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 vindt de Future Search plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeinen. De 
domeingesprekken bieden goede input voor deze Future Search en vormen zo bouwstenen voor de 
Agenda Natuurinclusief. Tijdens de Future Search vinden er een aantal divergerende en 
convergerende bewegingen plaats met de groep die daar aanwezig is. Op basis daarvan wordt 
gezocht naar een gemeenschappelijke grond van waaruit plannen worden gemaakt. Daarna gaat het 
consortium de agenda schrijven, welke wordt voorgelegd aan de deelnemende organisaties.  
 
Centrale vraag op de Future Search is:   
Hoe ziet Nederland als natuurinclusieve samenleving eruit in 2050? Hoe versnellen we de beweging 
naar het verweven van natuur in alle maatschappelijke sectoren? En wat kunt u daaraan bijdragen? 
 
  

 
1 De domeinen energie en vrijetijdseconomie zijn niet vertegenwoordigd tijdens deze ochtend. Het 
domein water wordt meegenomen door de vertegenwoordiger van domein Infra. Aan het einde van 
de ochtend is gekeken of er mbt speerpunten vanuit energie en VTE omissies ontstaan. Dit lijkt niet 
het geval te zijn. 
 



Oefenen met neerzetten van de Agenda Natuurinclusief  
 
Nu de meeste domeinen twee groepsgesprekken hebben gevoerd, en de Future Search dichterbij 
komt, ontstaat er bij het kernteam (vertegenwoordigers van het consortium) wat ongeduld: Kunnen 
we niet al lang zeggen wat er belangrijk is? Kunnen we die agenda niet al schrijven?  Het tweede 
domein overstijgende gesprek is rondom dit vraagstuk vormgegeven.  
 
De deelnemersgroep aan de Future Search is een andere/bredere groep dan de mensen binnen de 
domeingesprekken. Dat betekent dat de punten die uit de domeingesprekken komen niet 1 op 1 
overgenomen kunnen worden in de agenda. De punten worden meegenomen ‘in de mix’ van 
stakeholders en belangen. Daarom stellen de domeingidsen ter oefening prioriteiten voor de agenda 
op, waarin ze de belangen die binnen de domeinen spelen met elkaar confronteren. Vragen waarop 
de groep antwoord poogde te krijgen zijn: 

❖ Wat kan de agenda voor iedereen verzilveren?  
❖ Hoe kan de agenda lopende trajecten en partijen die al bezig zijn vanuit jouw domein een 

plek geven?  
❖ Stel je maar voor dat je volgende week de agenda moet opleveren, wat zou er wat jou betreft 

dat zeker in moeten komen?  
❖ Waar geef je prioritair geld aan uit? 
❖ Welke samenwerking zou daarbij horen?  

 
Stap 1: Top 5 prioriteiten voor de agenda  
De deelnemers hebben individueel per domein 5 punten opgeschreven. Vervolgens is de groep 
opgesplitst om in twee groepen elk één prioriteitenlijst te maken van de 5 belangrijkste thema’s voor 
de agenda Natuurinclusief, zo concreet mogelijk: waar gaat het precies over? Wat wil je bereiken?  
 
Groep 1 (Landbouw, Financiën) 

1. Naar een langetermijnbeleid 
Het Deltaprogramma kijkt 50 jaar vooruit, hier moet de agenda een voorbeeld aan nemen. Voor alle 
domeinen moet een langetermijnperspectief komen en dit vraagt om bestuurlijke vernieuwing. In de 
1e fase kijken we naar de sociale-, gedrags- en de bewustwordingskant, niet meteen naar de 
technologie. De Minister van Financiën moet de publieke financiering voor de lange termijn inrichten 
en natuurpositief maken (natuurinclusieve Rijksbegroting). Voor de Internationale Natuurtop in 
december 2022 speelt het idee om elk land een national biodiversity finance plan te laten maken. 
Ondersteun dat als Nederland! En koppel daar dan meteen de lange termijn aan. 
 

2. Gebiedsgericht inrichten en denken 
Daarbij moet de natuur altijd het uitgangspunt zijn bij gebiedsinrichting, het natuurlijk kapitaal als 
beloning. Daaraan gekoppeld moet het natuurlijk kapitaalinstrumentarium worden ingezet. Dit vraagt 
om een doelenbeleid, een generiek maatregelenbeleid past niet bij gebiedsgericht werken.  
 

3. Meer aandacht in de agenda voor de relatie natuur-voeding-gezondheid 
Dit zou een van de grootste krachten achter de agenda moeten zijn. Op dit moment zijn we daar nog 
niet klaar voor, wij niet maar ook zeker Den Haag niet. Wel liggen hier grote kansen, denk aan het 
overhevelen van een paar miljard euro van de gezondheidszorg naar een groene omgeving. Wel is dit 
een grote uitdaging, besparing wordt momenteel niet geraamd en het ontschotten van budgetten is 
een groot probleem. Het gesprek voeren (in Den Haag) over het feit dat de kosten voor de één, baten 
zijn voor de ander, is een eerste stap.   



4. Aandacht voor internationale handel 
De Nederlandse ecologische voetafdruk vindt niet alleen plaats binnen de Nederlandse grenzen, juist 
niet. Nederland wil voor haar landbouw een level playing field in de hele wereld hebben, dit is een 
vreemd uitgangspunt en hiermee concurreren we alles wat zich wil ontwikkelen weg. Onze 
ecologische voetafdruk moet in de agenda komen te staan, ook als een bedrijf elders natuurschade 
aanricht, zou dit in Nederland gecompenseerd moeten worden. Hiervoor hebben we een 
gebiedsgericht beleid nodig in onze internationale handel.  
 
Groep 2 (Bouw, Stad, Water en Infra)  

1. Niet ontnemen, maar waarde toevoegen 
Bij projecten minimaal behouden wat is, en focussen op het compenseren van de natuur. Dus 
onderzoeken hoe dit project waarde kan toevoegen aan de natuur op deze locatie. Bijvoorbeeld bij 
het aanleggen van een nieuwe weg, bomen toevoegen wanneer dit mogelijk is en kwaliteit levert aan 
de natuur.   
 

2. Groen-blauwe norm bij rood-grijs.  
We hebben groen-blauwe normen nodig voor rood-grijze projecten: dus wanneer een weg wordt 
aangelegd, of een gebouw wordt gebouwd, staat daar groen-blauw tegenover. Bijvoorbeeld het 
verplichtstellen van een duurzaamheidsscan bij functieverandering of de verplichting om zoveel 
meter rond een huis kwalitatief groen aanleggen. Dit moet met elkaar rijmen en de norm zijn. Hierbij 
is het belangrijk dat de natuurkwaliteit die er op dat moment is behouden wordt, maar het liefst nog 
dat er natuur toegevoegd. 
 

3. Kwaliteit opnemen in aanbestedingsbeleid 
Opdrachtnemers krijgen druk van opdrachtgevers om natuurinclusief te werk te gaan. Echter wordt 
de natuurlijke kwaliteit in het uiteindelijke aanbestedingsbeleid weggelaten, en kiezen de 
opdrachtgevers op basis van kosten. Opdrachtnemers kunnen alleen natuurinclusief te werk gaan 
wanneer dit ook duidelijk in het aanbestedingsbeleid gewaardeerd wordt.  
 

4. Integrale samenwerking tussen domeinen afdwingen 
Voortvloeiend uit punt drie: afspraken voor integrale samenwerking tussen domeinen moet worden 
afgedwongen zodat zij kennis zullen delen. Natuurinclusief vraagt om samenwerking tijdens de 
ontwerp én uitvoeringsfase. Dit is mogelijk te realiseren via een ‘handvest integrale samenwerking 
natuurinclusief’, intenties en vastlegging in het aanbestedingsbeleid. Door per fase aan te geven met 
welke organisatie contact opgenomen moet worden.  
 

5. Checklist om natuurinclusief handen en voeten te geven 
Voor veel mensen is natuurinclusief nog vaag en niet concreet, niet elke organisatie heeft een ecoloog 
in dienst. Wanneer draagt iets bij aan de kwaliteit? Wanneer is het goed? Wat is voldoende voor de 
biodiversiteit? Organisaties hebben hulp nodig om te bepalen dat datgene wat ze hebben gedaan, 
ook goed genoeg is. Toch gaat het ook deels om ‘de beleving’, dit is erg lastig meetbaar te maken.    
 
 
  



Stap 2: Top 6 prioriteiten in de agenda: groepsuitkomst 
De groep domeingidsen krijgt, in deze denkoefening, voor de komende 3 jaar € 3 miljard vanuit het 
NPLG voor het natuurinclusief maken van Nederland. Waaraan gaan ze dat besteden en waarom? 
Wat heeft prioriteit? Welke samenwerking hoort erbij? 
 

1. Capaciteit zetten op het vertellen van de boodschap (storytelling) 
We beginnen met de sociale kant: een natuurinclusieve samenleving betekent dat iedereen op de 
hoogte is van de werking en waarde van natuurinclusiviteit. De boodschap hoe een natuurinclusieve 
samenleving onze levens kan verbeteren zal dus veel meer uitgedragen moeten worden. Dit vraagt 
ten eerste om storytelling: een aantrekkelijk verhaal voor iedereen. De belangen voor mensen en 
organisaties moeten hierin goed uitkomen. Vervolgens moet dit verhaal altijd en overal verteld 
worden, dit vraagt om veel capaciteit. Door de krapte op de arbeidsmarkt is capaciteit echter een 
groot vraagstuk.  

❖ Grote kansen liggen hiervoor in het onderwijs,: wanneer we met name daar het verhaal 
vertellen, brengen de (oud) leerlingen het verhaal verder. Zaadjes planten.  

❖ We hebben een transitie (revolutie?) nodig in de huidige manier van salarisverstrekking en 
capaciteitsbepaling, zodat het geld gaat naar de functies die nodig zijn. Mensen op kantoor 
verdienen het meeste geld, terwijl de mensen ‘buiten’, zij die het werk doen, het hardste nodig 
zijn. Om het laatste hangt echter een slecht imago heen, dit zou ‘vies werk’ zijn terwijl de 
directeur in de dikke auto rijdt. De overschatting van het werk waarvoor een academische 
opleiding nodig is tegenover het dedain in de samenleving voor handwerk. Ook voor de 
energietransitie is dit een belangrijke isssue. Dit vraagt om ‘omdenken’.  

 
2. Proces (her)inrichten: nieuwe manier van bestuur, samenwerken en denken 

Een deel van het geld besteden we ook aan het zoeken naar een andere manier van besturen, 
samenwerken en denken, en aan andere instrumenten. We willen de awareness van 
natuurinclusiviteit vergroten, zodat iedereen beseft dat eenieder belang heeft bij natuurinclusiviteit. 
Het gaat meer om de proceskant dan om de inhoud, en dit is enkel te realiseren wanneer we spreken 
over een gemeenschappelijk belang. Daarnaast vraagt een nieuwe manier van werken om nieuwe 
instrumenten. Deze instrumenten moeten we samen ontwikkelen. Alleen wanneer mensen de 
bedoeling, de werking en het nut van het instrument inzien, zal dit werken.   

❖ Ter aanvulling: De kortstondigheid van programma’s is een bottleneck. Goede ideeën krijgen 
geld voor twee jaar, wanneer de pot leeg is moet je wat anders bedenken. Natuurinclusieve 
programma’s gaan echter over de lange termijn, er moet genoeg geld komen om 10 jaar door 
te kunnen.  

 
3. Leren en kennis delen  

Met enkel een beleidsbesluit komen we niet ver. We hebben ondersteuning nodig om elkaar te 
helpen en van elkaar te leren, kennis en kunde. Hiervoor hebben we kennis nodig, die we vervolgens 
met elkaar delen, zowel binnen als tussen organisaties. Leren van elkaar kost tijd, capaciteit en geld. 
Samenwerking komt echter niet zomaar tot stand, dus dit heeft een financiële push nodig.  

❖ Bijvoorbeeld op gemeenteniveau: het oplossen van grote problemen lukt de kleine gemeenten 
slecht, hierin zoeken zij elkaar op en huren ze experts in. Een deel van het geld moeten we 
investeren in experts die tussen gemeentes hoppen om te leren en te helpen. Het is moeilijk 
om rijksgeld te krijgen om gemeentes van elkaar te laten leren. Het is veel makkelijker om geld 
te krijgen voor concrete projecten, het gaat om resultaat en rekenschap.  

De huidige manier van afrekenen is niet voldoende, dit vraagt om een nieuwe mentaliteit en 
experimenteren.  
 

4. Rijksbeleid gericht op de lange termijn) 



Er moet een duidelijk, lange termijngericht rijksbeleid worden neergezet met meetbare doelstellingen 
en ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak.  
 
Voor de lange termijn aanpak ontwikkelen we een nationale visie op een natuurinclusieve 
samenleving met daarin wát we wáár doen. Op deze manier kunnen doelen worden verbonden aan 
de provincie. Dit gebeurt al decennia niet meer op deze manier. Het betekent dat landelijk bepaalde 
ruimtelijke ordening kaders worden opgelegd aan provincies. De ene provincie doet dit, de andere 
doet dat. Dit kan een ingewikkelde politieke/bestuurlijke discussie worden.  

❖ Een optie is om dit op zo’n manier te framen dat iedere provincie datgene doet waar haar 
kracht ligt. De provincie kan trots zijn op haar bijdrage, omdat dit past bij de omgeving. Dit 
hoeft niet allemaal in Den Haag te worden bedacht. 

 
5. Positie van provincies versterken 

Nederland heeft internationale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, stikstof, 
natuur, die door vertaald worden naar Nederland. Aan de hand van de bestaande 
organisatiestructuur kom je vervolgens bij de provincie uit. Dat betekent dat de nationale doelen 
moeten worden door vertaald naar de situatie op gebiedsniveau. De stikstofuitdaging in Groningen is 
immers anders dan die in Gelderland. 

❖ Vragen waarop we antwoord nodig hebben: zijn de provincies dan vervolgens 
verantwoordelijk voor de uitvoering? Stellen we provinciale doelen? Waar komt het geld 
vandaan en waar gaat dit heen?  

Vervolgens moet de provincie de verantwoordelijkheid nemen om de doelen door te vertalen naar 
hun gebieden. Zij zullen gebieden moeten uitdagen: denk mee, dit is waar we naartoe willen, maar 
jullie krijgen de ruimte om hier eigen invulling aan te geven. De provincie faciliteert het proces, zorgt 
voor geld, en brengt de partijen gezamenlijk aan tafel.  
Ook moet de provincie de verantwoordelijkheid kríjgen. Zo besloot één kleine gemeente een 
datacenter op haar grondgebied toe te staan, in strijd met de plannen van de provincie. De 
doorvertaling van de landelijke verplichtingen naar provinciale doelen vraagt dus ook om kaders, om 
op deze manier te voorkomen dat een individuele gemeente haar eigen plan trekt. Beslissingen (ook 
van individuele gemeentes) moeten kunnen worden afgerekend op de provinciale en landelijke 
doelen.  
Kortom: de provincies spelen een cruciale rol in de herinrichting van Nederland, wat betekent dat er 
opnieuw moet gekeken worden naar de positie van de provincies en de benodigde 
verantwoordelijkheid.  
 

6. Vergezicht ala Panorama Nederland  
Zonder een soort van ‘Panorama Nederland’ kunnen we geen agenda maken. We hebben een 
algemeen beeld nodig waarover we het ongeveer met elkaar eens zijn, waar gaan we naartoe. Anders 
zal toch ieder z’n eigen belang nastreven.  

❖ Dit roept wel de vraag op: is dit mogelijk wanneer we het principe ‘niet ontnemen, maar 
waarde toevoegen’ voor alles blijven volhouden?  

Er zijn gebieden in Nederland waar CO2-uitstoot een probleem is, maar tegelijkertijd plannen worden 
gemaakt om veel woningen te bouwen. Wanneer we de provincies vrij laten, zullen ze gaan bouwen. 
Ook wanneer dat in conflict is met de landelijke eisen van lange termijn waterzuiverheid en 
klimaatadaptatie. Zonder landelijk beleid zal elke provincie datgene doen wat het beste is voor de 
provincie zelf, wat op nationaal niveau voor grote problemen kan zorgen.  
Kortom: zonder panorama verhaal van NL komen we er niet. Dan krijg je optelsom van 12 provincies.  
 
 
 
  



En HOE krijgen we dit voor elkaar? 
We vragen de domeingidsen nog concreter te worden:  wat gaan zij doen met de 3 miljard, waaraan 
geven ze dit uit? Hierbij komt vooral baar voren dat er geld geïnvesteerd moet worden in de 
organisatie, in het ‘hoe krijgen we het voor elkaar’.  
 

o Capaciteit zetten op het uitdragen van de boodschap hoe natuurinclusiviteit onze levens 
zal verbeteren. Een goede plek hiervoor is het onderwijs.  

o Aansluiting zoeken op de monitor brede welvaart: wanneer ons natuurlijk kapitaal goed 
gewaardeerd wordt biedt deze kansen voor een natuurinclusieve samenleving. We gaan 
naar planbureaus toe om aandacht te vragen voor regionale toepassing. Gedacht wordt 
aan Planet Finance Facility (om deze te maken is al genoeg geld). Deze kan publieke geld 
koppelen aan privaat geld. 

o De drie miljard is de motor. Het moet waardevermeerdering opleveren, waarna het potje 
zichzelf vult. Dus gebruiken om de aanpak te stimuleren. Praktijkpilots faciliteren, als 
trigger voor transities. Want wanneer de overheid ergens geld in stopt, wordt het 
interessant voor private partijen. Er is genoeg publiek geld, het moet slimmer worden 
gekoppeld aan privaat geld. 

o Mensen zoeken voor de regionale doorvertaling: belangrijke besluitvormingsprocessen 
identificeren (regio deals?) en natuurinclusiviteit hier inbrengen. Besteed het geld ook om 
partijen bij elkaar te krijgen. 

o Mogelijkheid om het Nationaal Groeifonds aan te haken onderzoeken. Nu is deze puur 
economisch ingevlogen, terwijl Corona kwam door ecologische problemen.  

o Als overheid plannen maken met de financiële sector: de financiële sector aanspreken als 
collectief. Integrale samenwerking ook van de financiële sector vragen, een innovatieve 
‘Green bond’.  
❖ Het is financieel ook een collectief vraagstuk. De overheid is gewend dat financiële 

partijen vanzelf meedoen. Dat gebeurt echter niet altijd, vaak omdat de voorwaarden 
dan niet goed zijn. De overheid spreekt de banken nooit collectief aan, dit kan beter 
benut worden. Met alle partijen die belang hebben in landbouw opzoek gaan naar 
gezamenlijke oplossingen. Nieuwe manieren van samenwerking moeten ook van de 
financiële sector komen. Er gebeurt iets wanneer je ze bij elkaar zet, ook nu kijken 
banken al met elkaar hoe ze de landbouwtransitie gaan financieren.  

o Tot slot ligt er een grote opgave bij de landbouw, de grootste verbruiker van grond. We 
zullen boeren moeten betalen voor natuurbeheer. De huidige prijsprikkel is pervers, en 
door subsidiestromen worden boeren gestimuleerd intensieve landbouw en veehouderij 
voort te zetten. Financiering krijgen voor kringlooplandbouw is erg lastig. Het systeem 
van de huidige landbouw omzetten in kringlooplandbouw, kort cyclisch werken en minder 
gericht op de wereldmarkt doen we door:  

1. Boeren laten inzien in welke systemen zij zitten, en dat er voor een deel ook 
binnen het huidige systeem oplossingen zijn.  

2. Boeren laten beseffen dat dit systeem anders kan (door kringloopgedachte) en 
dat zij met een stap terug toch geld zullen verdienen: op de lange termijn 
teruggaan in productie en bijdragen aan de kwaliteit van het landschap  
(Hiervoor hebben zij geld nodig vanuit het rijk. Het zou mooi zijn als er in het 
begin veel geld in wordt gestopt. Gaandeweg is er minder geld nodig, omdat er 
een robuust bedrijfsmodel ontstaat.)    

3. Boeren een perspectief bieden wat hun onafhankelijkheid vergroot. Momenteel 
zijn veel boeren erg afhankelijk van Europese subsidie. Door een transitie naar 
duurzaam krijgen ze de grip terug op hun eigen bedrijf en de omgeving. (Dat is 
niet in het belang van elke financiële partij, daarom is het belangrijk om het in 
collectief te doen).  



Vragen die hierbij nog opkomen: 
o Op welk niveau maken we de afspraken? Zijn het harde afspraken of gaat het niet verder dan 

een intentie?  
o Hoe komen we van papier naar actie? En hoe monitoren we de resultaten? Hoe houden we in 

de gaten of Nederland ook daadwerkelijk meer natuurinclusief wordt?  
o De vraag rondom integrale samenwerking speelt niet alleen bij de uitvoering, ook in de 

politiek lopen we hier tegenaan. Individuele politici of ministeries hebben hun eigen doelen te 
realiseren, wat samenwerking in de weg kan zitten (wederom: ontschotting).  

 
Laatste opmerkingen en vervolg stappen voor het proces 

❖ Niet enkel focussen op het bedenken van antwoorden, maar ook goed de vragen 
onderzoeken: waarvoor hebben wij zelf inspiratie nodig?  

❖ Domein Bouw: Het zou mooi zijn als een overkoepelende bouwpartij aanhaakt om mee te 
denken en mee te doen. Het domein Bouw bestaat nu veelal uit partijen die al groen doen. 
We willen ook partijen die daar nog niet zijn. Tot slot zijn partijen die wegen aanleggen en 
huizen bouwen ondervertegenwoordigd.  

❖ Domein Energie: Momenteel is er nog niemand aanwezig bij de Future Search vanuit het 
Domein Energie. Dit is een gesignaleerd risico.   

❖ Alle domeingidsen worden nogmaals verzocht goed na te denken wie relevante partijen zijn 
in hun netwerk. We willen voorkomen dat mensen straks zeggen: als ik dat had geweten was 
ik erbij geweest. Één belletje of mailtje is niet genoeg, het is belangrijk om echt met mensen 
in gesprek te gaan om te vertellen wat de Future Search inhoudt en waarom iemand hierbij 
aanwezig moet zijn. 

❖ Met in het achterhoofd houdende: Bij dit soort processen draait het om het bij elkaar krijgen 
van de juiste mensen, maar dit zal altijd imperfect blijven. We zoeken mensen die de 
uitdagingen in het domein kennen, intrinsiek gemotiveerd zijn en tegelijkertijd weten wat de 
realiteit van alledag is in hun eigen domein. De groep aanwezigen bij de Future Search is 
divers, maar niet perfect. Voor de expertises en domeinen die ondervertegenwoordigd zijn 
zullen andere oplossingen bedacht worden.  

❖ Tot slot: we werken aan storytelling. Het gesprek over waar de samenleving op gericht moet 
zijn, welke waarden dit zijn (biodiversiteit, natuur, schoonheid van het landschap, 
gezondheid), is nu gaande. Een ieder wordt opgeroepen daarin zo goed mogelijk in te 
participeren en te kijken wat voor verschil je kunt maken.  

❖ Goed de ‘whats in it for me’ per partij concretiseren.  
 
 
 
 
 
 
 


