
	  
	  
	  
JOURNAAL	  van	  de	  TOEKOMST	  ®	  
	  
Wat	  is	  het?	  	  
	  
Journaal van de Toekomst is een multimedia	  instrument	  om	  mogelijke	  
scenario’s	  te	  genereren	  richting	  een	  gewenste	  toekomst.	  Het	  is	  een	  krachtige	  
visuele	  manier	  voor	  brainstormen,	  visie	  ontwikkelen	  en	  teambuilding,	  voor	  het	  
identificeren	  van	  partners	  voor	  Start	  Ups	  en	  om	  innovatieve	  producten	  en	  
diensten	  te	  pitchen	  aan	  potentiele	  investeerders.	   	  	  

Deelnemers	  stellen	  zich	  een	  gewenste	  toekomst	  voor	  en	  visualiseren	  de	  
uitkomst	  van	  een	  probleem	  situatie,	  een	  strategie	  of	  businessplan	  in	  de	  vorm	  
van	  een	  video	  nieuws	  bericht,	  een	  aantal	  jaren	  vanaf	  nu.	  Terugkijkend	  vanuit	  de	  
toekomst	  ontdekken	  ze	  de	  vaak	  verrassende	  manieren	  waarop	  ze	  daar	  zijn	  
gekomen.	  	  
	  
Wat	  Doet	  Het	  ?	  
	  
Journaal	  van	  de	  Toekomst	  is	  ontworpen	  om	  collectieve	  inzichten	  te	  creëren	  en	  
tot	  gezamenlijke	  actie	  te	  komen.	  
	  
In	  een	  toekomst	  scenario	  stappen	  en	  vandaaruit	  spelen	  ondersteunt	  de	  
belichaming	  van	  visie	  en	  helpt	  om	  het	  persoonlijke	  commitment	  en	  dat	  van	  een	  
groep	  te	  verankeren	  naar	  de	  realisatie	  van	  die	  gezamenlijke	  visie.	  	  
	  
De	  analogie	  van	  film-‐maken	  en	  storytelling,	  welke	  is	  geïntegreerd	  in	  Journaal	  
van	  de	  Toekomst,	  maakt	  dat	  deelnemers	  zich	  betrekken	  in	  het	  project	  als	  een	  



lerende	  reis.	  De	  verhalende	  aanpak	  verhoogt	  het	  energie	  niveau,	  helpt	  om	  de	  
focus	  te	  verleggen	  en	  de	  stemming	  te	  veranderen	  in	  een	  bestaand	  project	  dat	  
vast	  is	  gelopen.	  
	  
Voor	  nieuwe	  projecten	  is	  het	  een	  speelse	  manier	  om	  het	  ‘wie’,	  ‘hoe’	  en	  
‘waarom’	  van	  een	  onderneming	  of	  een	  project	  te	  onderzoeken	  en	  de	  toekomst	  
ervan	  te	  waarborgen.	  
De	  verhalen	  vertellende	  geesten	  van	  de	  deelnemers	  worden	  wakker	  gemaakt.	  
Alle	  elementen	  van	  een	  scenario	  zullen	  de	  revue	  passeren	  en	  hun	  invloed	  op	  het	  
project	  blootgeven:	  arena,	  protagonist,	  antagonist,	  obstakels,	  primaire	  doelen,	  
motivatie,	  context,	  weerstand,	  tijdspanne,	  middelen,	  red	  herring	  (valse	  
aanwijzing),	  symbolisme	  en	  modus	  operandi.	  
	  
	  
Journaal	  van	  de	  toekomst	  wordt	  aangeboden	  in	  samenwerking	  met	  een	  coach	  
die	  op	  dat	  moment	  werkt	  met	  deelnemers	  hen	  te	  helpen	  zichzelf	  als	  
protagonisten	  te	  zien	  van	  hun	  eigen	  verhaal	  en	  helderheid	  te	  brengen	  in	  hoe	  zij	  
boven	  hun	  eigen	  vermogens	  en	  denkbeelden	  uit	  kunnen	  stijgen	  om	  de	  
uitdagingen	  het	  hoofd	  te	  bieden	  op	  weg	  naar	  het	  primaire	  doel.	  	  
	  
	  
De	  Methode	  
	  
De	  methode	  van	  Journaal	  van	  de	  Toekomst	  is	  gebaseerd	  op	  de	  principes	  van	  
Back	  Casting,	  Appreciative	  Inquiry,	  Systemische	  Opstellingen	  en	  Theory	  U.	  De	  
vorm	  van	  Journaal	  van	  de	  Toekomst	  is	  gebaseerd	  op	  de	  principes	  van	  
storytelling,	  drama	  en	  film	  maken.	  	  
	  
Protagonisten,	  wanneer	  ze	  gefilmd	  worden	  in	  de	  toekomst	  spreken	  in	  de	  
tegenwoordige	  tijd,	  in	  een	  spontane	  flow	  van	  woorden.	  Er	  zijn	  vier	  fases	  in	  het	  
proces:	  visioneren,	  scenario	  schetsen,	  observeren	  van	  de	  toekomst	  
(identificeren	  van	  resources	  en	  partners)	  en	  het	  creëren	  van	  Journaal	  van	  de	  
Toekomst.	  
	  
De	  Visie	  Fase	  brengt	  het	  toekomst	  denken	  op	  gang	  door	  het	  toneel	  vrij	  te	  
maken	  voor	  een	  nieuwe	  realiteit.	  Dat	  kan	  door	  een	  geleide	  visualisatie,	  een	  
buitenactiviteit,	  of	  door	  een	  creatief	  proces,	  zoals	  bijvoorbeeld	  tekenen	  op	  
muziek.	  In	  elk	  geval	  zal	  de	  deelnemer	  een	  proces	  ervaren	  dat	  de	  verbeelding	  
stimuleert	  en	  contact	  maakt	  met	  de	  persoonlijke	  drijfveer	  of	  een	  gezamenlijke	  
visie.	  	  
	  
De	  Schets	  Fase	  is	  gebaseerd	  op	  een	  persoonlijk	  interview.	  Er	  wordt	  een	  moment	  
uit	  de	  toekomstvisie	  gekozen.	  Iedere	  protagonist	  wordt	  geïnterviewd	  alsof	  deze	  
aanwezig	  is	  in	  deze	  toekomst.	  Het	  vastleggen	  op	  video	  creëert	  een	  directe	  



intuïtieve	  respons	  naar	  de	  interviewer	  en	  het	  verhaal	  ontvouwt	  zich	  spontaan,	  
zonder	  voorbereiding	  en	  zonder	  vooringenomenheid.	  De	  interviewer	  speelt	  een	  
sleutel	  rol	  en	  helpt	  de	  protagonist	  de	  toekomst	  te	  verwoorden	  door	  de	  
belangrijkste	  zorg,	  de	  gewenste	  uitkomsten	  en	  de	  strategie	  te	  formuleren	  én	  de	  
andere	  karakters	  te	  beschrijven	  die	  nodig	  zijn	  de	  visie	  te	  realiseren.	  
	  
	  
	  
Observeren	  van	  de	  Toekomst.	  Deze	  fase	  is	  een	  reflectieve	  fase	  waarin	  het	  
verhaal	  in	  de	  video	  wordt	  teruggekeken.	  De	  protagonisten	  verbinden	  zich	  met	  
de	  kracht	  van	  hun	  verhaal	  en	  nemen	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  realisatie	  
ervan.	  Nieuwe	  intenties	  over	  de	  uitvoering	  van	  de	  visie	  worden	  uitgesproken	  en	  
declaraties	  over	  hoe	  het	  eindresultaat	  zal	  worden	  ervaren.	  Tijdens	  deze	  fase	  
zullen	  hulpbronnen	  en	  specifieke	  mensen	  worden	  geïdentificeerd	  die	  een	  rol	  
gaan	  spelen	  in	  de	  volgende	  stappen.	  
De	  overtuiging	  en	  gevoel	  van	  mogelijkheden	  groeit.	  Dit	  is	  een	  beslissend	  
moment	  waarin	  duidelijk	  wordt	  of	  de	  protagonisten	  gecommitteerd	  zijn	  aan	  de	  
tijdsinvestering	  die	  nodig	  is	  voor	  realisatie.	  
	  
Creëren	  van	  een	  Journaal	  van	  de	  Toekomst.	  In	  groepen	  en	  organisaties	  wordt	  
collectieve	  Journaal	  gemaakt	  met	  iedereen	  aanwezig.	  Het	  moment	  in	  de	  
gedroomde	  toekomst	  wordt	  vastgesteld	  door	  …	  Een	  dynamisch	  proces	  van	  co-‐
creatie	  ontvouwt	  zich	  waarbij	  iedere	  protagonist	  zijn	  of	  haar	  bijdrage	  levert	  in	  
een	  meerlagig	  verhaal.	  Elke	  persoon	  spreekt	  vanuit	  de	  rol	  welke	  zij	  hebben	  in	  de	  
verwezenlijking	  van	  de	  visie	  en	  nieuwe	  ideeën	  zullen	  ontstaan	  vanuit	  de	  
diversiteit	  aan	  perspectieven.	  
	  


