
Hoe maken we wensen, dromen en idealen voor onze wereld 
tastbaar, zichtbaar en voelbaar? Dat doen wij door op plekken, 
in buurten, wijken en dorpen samenkomsten te organiseren. 

In Plekberaden voor de Toekomst onderzoeken we samen wat  
er nodig is om tegemoet te komen in de belangen en het welzijn  
van toekomstige generaties. Zodat we de belangen en het welzijn  
van de toekomst deel kunnen maken van ons huidige leven. 

Samen besluiten wij over tastbare veranderingen waardoor de 
plek waar we wonen ook voor toekomstige generaties mooi, 
veilig en gezond kan zijn. Voor de mooist mogelijke toekomst. 

Meedoen in de Week voor  
Toekomstige Generaties
Samen betrekken wij Toekomst Ambassadeurs bij het organiseren 
van een lokale en verkleinde vorm in burgerberaden: Plekberaden  
voor de Toekomst. In Plekberaden voor de Toekomst gaan we 
op zoek naar de mooist mogelijke toekomst voor toekomsti-
ge generaties, gewoon bij jou in de buurt. Door toekomstige 
generaties een stem te geven, vormen wij samen een beweging 
die zich inzet voor het welzijn van de generaties van vandaag en 
morgen. Het Plekberaad voor de Toekomst kan tijdens of na de 
Week voor Toekomstige Generaties plaatsvinden.
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23-27 september 

Word Toekomst Ambassadeur voor jouw 
gemeente
Je wordt Toekomst Ambassadeur voor jouw gemeente in 
Nederland en organiseert een burgerberaad in de vorm van het 
Plekberaad voor de Toekomst. Tijdens de landelijke Week voor 
Toekomstige Generaties of op een ander moment in het jaar. 
Je onderzoekt daarbij de belangen van toekomstige generaties 
in het kader van SDGs en de brede welvaart doelen in jouw 
gemeente. We werken samen aan de agenda van vandaag voor 
de toekomst 2022 - 2025.

Nieuwsgierig? Wil je: 
 Een Plekberaad meemaken?
 Zelf gastvrouw/gastheer worden?
 Zelf coördinator//organiser worden?
 Opgeleid worden tot Toekomst Ambassadeur?

Ga naar weektoekomstigegeneraties.nl  
en kijk waar je wilt meedoen.


