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E
en Toekomstonderzoek (beter
bekend als Future Search) is een
werkconferentie van 2 à 3 dagen
waarbij het ‘hele systeem’ bijeen

komt rondom een gezamenlijk belang.
Een complex vraagstuk dat urgent is en
waarop geen van de betrokkenen alleen
het antwoord heeft. 

Een Future Search stelt belanghebbenden
in staat om:
• Gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen
• Breed draagvlak en betrokkenheid te
creëren

• Verantwoorde implementatieplannen
te maken

• Duurzame verandering te realiseren.

Hoe werkt het? 
Een Future Search is een interactief en dy-
namisch planningsproces. Alle belangen-
groepen rond één thema ontmoeten
elkaar in een constructieve dialoog. Door

samen verleden, heden en de gewenste
toekomst te onderzoeken, ontdekken
deelnemers wat hen bindt. Pas dan gaan
ze concrete actieplannen maken. Dit leidt
tot visies, plannen en acties waarvan alle
belanghebbenden eigenaar zijn. Het pro-
ces stelt deelnemers in staat om in kort
tijdbestek ingrijpend anders te handelen
en helpt ze verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen planning. 

Het resultaat
Het belangrijkste resultaat is dat deelne-
mers zelf ontdekken wat ze willen en
kunnen door hun intrinsieke behoefte
aan betekenis op te zoeken. De 
conferentie legt onderwerpen en acties
bloot waar mensen zich aan kunnen
verbinden en die zij als cruciaal
beschouwen om duurzame verandering
te realiseren. Dit kan een gedeelde visie
zijn, beleidsconcepten, strategisch kader,
actieplannen, werkstructuren of ......

Samen op zoek naar een gedeelde
basis voor de toekomst

TOEKOMST-
ONDERZOEK

Perspectı  ıty
For the love of complexity
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Op de laatste dag van een Future Search
conferentie worden vaak werkgroepen
gevormd die de verantwoordelijkheid
nemen voor het implementeren van de af-
spraken. Vaak ontdekken mensen nieuwe
manieren van samenwerken die nog maan-
den of jaren doorgaan.

Waarom werkt het? 
Een Future Search is gebaseerd op een sim-
pel idee: als we ingrijpende veranderingen
nastreven, moeten we processen gebruiken
die hierbij aansluiten. 

Het ontwerp van de Future Search is
gebaseerd op theorieën en principes die de
laatste 50 jaar in vele culturen getest zijn.
Het systeem gebruikt wederzijds leren
tussen belanghebbenden als katalysator
voor handelen en opvolgen. 

‘Het hele systeem’
Future Search verschilt in vele opzichten fun-
damenteel van traditionele top-down of bot-
tom-up ontmoetingen. We brengen mensen
uit alle lagen van de samenleving bijeen in
dezelfde conversatie. Het ‘hele systeem’ rond-

om het vraagstuk is vertegenwoordigd;
mensen met autoriteit, middelen, kennis, in-
formatie en/of een behoefte doen allemaal
mee in het gesprek. De resultaten zijn vervol-
gens een afspiegeling en het volledige eigen-
dom van iedereen. Een groep van 50 - 100
stakeholders is optimaal.

Voor wie?
Het centrale thema is essentieel en is een
‘brandende’ vraag of kwestie die de passie
van de belanghebbenden oproept. Er zijn al  
in vele landen en culturen Future Search
conferenties gehouden; in buurten en
wijken, in publieke, private en non-profitor-
ganisaties, in bedrijven, banken, univer-
siteiten, ministeries, ziekenhuizen, media-
en jeugdorganisaties, en nog op veel meer
plaatsen. 

Perspectivity heeft Future searches uitgevoerd in allerlei type
organisaties en culturen, waaronder:

• Universiteit van Dar es salaam (tanzania)
• Global Fund pre-replenishment (nederland) 
• solvay Pharmaceuticals (Frankrijk)
• Bureau voor de eerste Minister (noord-ierland)
• Management for Development Foundation (nederland)
• Oost-Afrikaanse Gemeenschap (Oeganda)
• Ministerie van Onderwijs (Zanzibar)
• Cebu Uniting for sustainable Water (Filipijnen)
• Ministerie voor Publieke Zaken (Jemen)
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (nL)
• BPC Mode (nederland)
• tanzania Onderwijs Autoriteit (tanzania)
• Community Radio Programme (Liberia)
• Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) Zadkine (nederland)
• Ministerie voor telecommunicatie (Jordanië)
• iKV Pax Christi (nederland)
• Ministerie voor Werkgelegenheid & Leren (noord-ierland)

ReFeRenties

Nightingales Future Search voor het versnellen van de 
sociaal-economische ontwikkeling in Zuid-Limburg

Perspectı  ıty
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een Future search stelt (grote) groepen in staat om op een
productieve manier te werken, op basis van 4 principes: 

Betrek het ‘hele systeem’
Zorg voor een dwarsdoorsnede van alle belanghebbenden. 
Hierdoor ontstaat meer diversiteit en minder hiërarchie dan
bij een normale conferentie of vergadering. Dit zorgt voor
meervoudige input en diverse gezichtspunten op het onder-
werp.

Globaal denken - Lokaal handelen
toekomstscenario’s voor een organisatie of een gemeenschap
worden eerst in breder perspectief geplaatst. Dit vergroot het
gedeelde begrip, verbreedt het spectrum aan mogelijke acties
en creëert meer actiebereidheid. 

Focus op de toekomst en gedeelde waarden
Vooruitkijken in plaats van fixatie op fouten uit het verleden.
Verschillen worden gerespecteerd in plaats van gladgestreken,
waardoor positieve energie ontstaat.

Zelfmanagement en verantwoordelijkheid voor actie
Deelnemers managen hun eigen werk en gebruiken dialoog –
in plaats van problemen oplossen– als belangrijkste hulpmid-
del. Dit betekent dat mensen elkaar helpen en iedereen zelf
verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar visie en acties.

BAsisPRinCiPes

ICT in het hoger onderwijs
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1. Focus op het verleden

De deelnemers maken tijdslijnen met de belangrijkste
gebeurtenissen in de wereld, in hun eigen leven en in de
geschiedenis van het Future search vraagstuk. Kleine
groepen vertellen elkaar verhalen over iedere tijdslijn en
over de implicaties van hun verhalen en de lessen uit het
verleden of uit het werk dat ze nu doen.

2. Focus op het heden

De hele groep maakt een mindmap van trends en identi-
ficeert welke het belangrijkst zijn voor de centrale vraag.
Vervolgens beschrijft iedere belanggroep wat ze hier nu
mee doen en wat ze er in de toekomst mee willen. Vervol-
gens delen ze waar ze trots op zijn en waar ze spijt van
hebben. Zo nemen ze verantwoordelijkheid voor hun bij-
drage aan de huidige ontwikkelingen.

3. toekomstscenario’s

Gemengde groepen verplaatsen zichzelf in de toekomst en
beschrijven hun ideale toekomst alsof deze al is gere-
aliseerd. Het is 2025 en we zijn nu …..

4. Gemeenschappelijke basis

Kleine groepen schrijven thema’s op die ze beschouwen als
gemeenschappelijke basis voor iedereen. De hele groep
voert een dialoog om de gedeelde basis voor de toekomst
vast te stellen.

5. Actieplanning

Deelnemers formeren groepen om actieplannen op te
stellen en te implementeren. De hele groep onderzoekt hoe
ze verder moet en geeft suggesties voor opvolgmecha-
nismes om het tempo erin te houden en de energie die in
de conferentie is ontstaan vast te houden.

5 stAPPen
Wat gebeurt er in de Future search?
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Hoe begin je? 
Het proces wordt bijna altijd gepland door
een stuurgroep of een planningsgroep met
kernspelers. Dit zijn mensen die samen alle
anderen bij de Future Search conferentie
kunnen betrekken. De voorbereiding neemt
1 tot 6 maanden in beslag. 

Belangrijke beslissingen zijn onder andere
het selecteren en specificeren van de taak
(het vraagstuk) en het selecteren van de
juiste stakeholders voor die taak. Het doel is
om een groep samen te stellen die alles in
huis heeft heeft om de volgende stappen te
kunnen zetten, zonder dat ze daarvoor
toestemming hoeven te vragen aan iemand
anders.

De planners verzorgen ook de agenda, uit-
nodigingen, locatie, materialen en logistiek.
Agendapunten voor planningmeetings kun-
nen zijn: belangen in kaart brengen, tijds-
plan beoordelen, conferentietaak
vaststellen, methode beoordelen, be-
langhebbenden identificeren, tijdsbestek
vaststellen: hoever in het verleden  en in de
toekomst?, welke deelnemers en hoe bereik
je die, kader voor het toekomstscenario
vaststellen, resultaten documenteren en
communiceren, verwachtingen voor ac-
tieplanning,  werkmappen en andere mate-
rialen, locatie, planning, eten en
overnachting, transport en andere logistiek. 

Outstanding Global Work Award
Perspectivity is gelieerd aan en lid van het future
search network, dat in 2011 de Outstanding Global
Work Award ontving van het Organisational Devel-
opment Network. Deze prijs erkent innovatieve of
baanbrekende benaderingen die bijdragen aan een
positieve verandering in de wereld. 

Lezen
Future Search: Getting the Whole System in the
Room for Vision, Commitment and Action, Marv
Weisbord and Sandra Janoff (Berrett-Koehler, 2010)

Future search network 
www.futuresearch.net

Vragen?
Neem contact op voor een korte presentatie, een ex-
perimentele oriëntatie of een Future Search in het
klein. 

MeeR Weten?

Perspectivity werkt aan inspirerende samenwerkingsverban-
den voor duurzame groei. We werken met organisaties en in-
dividuen aan complexe vraagstukken in organisaties en
gemeenschappen. 

Door de toegenomen complexiteit zijn blauwdrukken achter-
haald. Perspectivity durft de wereld op zijn kop te bekijken, op
zoek naar nieuw perspectief. 

www.perspectivity.org | enterprise@perspectivity.org

OVeR PeRsPeCtiVity
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“Als we ingrijpende veranderingen
nastreven moeten we processen
gebruiken die hierbij aansluiten”


