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OVER FREEDOMLAB 

FreedomLab is een onafhankelijke denktank voor 
toekomststudies. Al vijftien jaar volgt en duidt Freedomlab 
maatschappelijke veranderingen. De denktank doet dat 
door toekomstscenario’s te ontwerpen op het snijvlak 
van geopolitieke, technologische en sociaal-culturele 
ontwikkelingen, waarbij filosofische en vakinhoudelijke 
kennis gecombineerd wordt met speculative design. Met  
deze scenario’s ondersteunt FreedomLab publieke en  
private organisaties in hun strategische verkenningen  
en het identificeren van kansen.

ANTICIPEREN OP TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Werken met scenario’s betekent werken met 
verschillende toekomstbeelden. Dat is uitdagend, 
al was het alleen al omdat het een methodiek 
is die niet aansluit bij de modellen voor 
besluitvorming die in de meeste organisaties 
gangbaar zijn. Het vraagt creativiteit en durf om 
vertrouwde denkkaders los te laten. 

Bij het werken met scenario’s worden generieke 
of sectorspecifieke scenario’s in een zich 
herhalend proces steeds nadrukkelijker 
betrokken op de betreffende organisatie, 
haar capaciteiten en haar verdienmodel(len). 
De scenario’s nodigen organisaties uit te 
reflecteren op verschillende beelden van 
de (eigen) toekomst en te anticiperen op 
(mogelijke) ontwikkelingen, bijvoorbeeld door: 

 * zich voor te bereiden op alle mogelijke 
scenario’s 

 * zich voor te bereiden op het meest 
waarschijnlijke scenario; 

 * het meest wenselijke scenario na te streven; 

 * na te gaan wat de gemene deler is van alle 
scenario’s en een strategie te ontwikkelen 
die in alle scenario’s kansrijk is. 
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INLEIDING

De coronacrisis heeft de wereld in haar greep. 
Regeringen hebben zich gedwongen gezien hun 
economieën geheel of gedeeltelijk op slot te doen. De 
crisis zal littekens achterlaten binnen samenlevingen 
en interne verhoudingen op de proef stellen.
Daarnaast zullen de langdurige en verstrekkende 
maatschappelijke en economische gevolgen ervan 
internationale samenwerking onder druk zetten en de 
verhoudingen tussen landen mogelijk doen kantelen. 
Het is denkbaar dat bestaande internationale 
spanningen zullen verhevigen. 

Niet voor niets echter heeft dit document de titel de 
veerkrachtige wereld meegekregen. Ons uitgangspunt 
is dat de coronacrisis ons kansen biedt en dat we 
die kunnen aanwenden als inspiratie om problemen 
slimmer, sneller, schoner en/of goedkoper op te lossen. 
Nu al zien we hoe wereldwijd tegelijkertijd wordt 
ingezet op een snel (economisch) herstel én op het 
aanpakken van mondiale structurele problemen als de 
klimaatcrisis en ongelijkheid. 

Wij achten veerkracht mogelijk op individueel, 
maatschappelijk en mondiaal niveau. In het ideale 
toekomstscenario maakt digitale technologie het 
dagelijks leven van burgers aangenamer en (deels) 
betaalbaarder. Op het niveau van samenlevingen 
leidt een hogere kwaliteit van leven tot de omarming 
van een bredere definitie van welvaart, waarin niet 
alleen aandacht is voor economische groei, maar 
ook voor sociale vooruitgang, bijvoorbeeld door 
goede gezondheidszorg en onderwijs. Hoewel op 
mondiaal niveau in eerste instantie een toename te 
verwachten is van onrust als gevolg van de crisis, gaan 
wereldwijde (economische) samenwerking en handel 
na verloop van tijd samen met een duurzame omgang 
met onze gemeenschappelijke leefomgeving. 

Het is verleidelijk om veranderingen die 
zich hebben voorgedaan – in ons dagelijks 
leven, op nationaal en/of op internationaal 
niveau – na verloop van tijd te bestempelen 
tot ‘het nieuwe normaal’. We kunnen echter 
nu nog niet overzien welke impact de crisis 
uiteindelijk gaat hebben en hoe de wereld 
er na afloop ervan uit zal zien. Over wat dat 
‘nieuwe normaal’ gaat worden, kunnen we 
nu dus alleen maar speculeren. 

In minder roerige tijden is het voorspellen 
van de toekomst al een lastige opgave. 
In tijden van crisis is die uitdaging nog 
veel groter. Door een crisis heen naar 
de toekomst kijken vergt een open en 
creatieve blik. Het denken in scenario’s 
biedt hiervoor ruimte: het stelt ons in staat 
om verschillende mogelijke toekomsten 
te verkennen en daar, waar mogelijk, op te 
anticiperen. 

In de veerkrachtige wereld blikken we middels 
vier toekomstscenario’s vooruit op het 
post-coronatijdperk. Het uiteindelijke doel 
van deze exercitie is niet om te bepalen welk 
scenario het meest waarschijnlijk is. Wel 
nodigt het uit tot nadenken over de vraag 
hoe waarschijnlijk het is dat elementen uit 
de scenario’s in de toekomst werkelijkheid 
zullen worden, hoe dat dan in zijn werk zal 
gaan en hoe organisaties daarop kunnen 
anticiperen. Uiteraard zijn de antwoorden 
op deze vragen niet eenduidig: die zullen 
verschillen per regio, per sector en in de tijd. 

op zoek 
naar een 
nieuwe 
normaal
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Scenario’s tonen 
verschillende 
mogelijke 
werelden

HOOFDSTUK 1

werelden 
van verschil

Het voorspellen van de toekomst is in 
zijn algemeenheid geen gemakkelijke 
en niet zelden een onmogelijke opgave. 
In een beperkt aantal gevallen zijn 
kortetermijnprognoses mogelijk. Zo 
kan men, op basis van historische 
gegevens daarover, een redelijk solide 
voorspelling doen over bijvoorbeeld 
verkoopcijfers van auto’s in een stabiele 
economie. Complexere vraagstukken of 
langetermijnontwikkelingen zoals de 
(gevolgen van de) coronacrisis brengen 
structurele onzekerheden met zich 
mee, waarvan zeker is dat ze een grote 
rol zullen spelen in de toekomst, maar 
waarop we weinig tot geen grip hebben. 
Het identificeren en beter begrijpen van 
deze factoren is een centraal doel van 
onderstaande scenario’s. 
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In de Freedomlab-methode staan standaard drie 
gebieden centraal waarop zich onzekerheden 
voordoen: het geopolitieke, sociaal-culturele en 
technologische domein. We kiezen voor deze domeinen 
omdat ze de samenleving van de toekomst vormgeven, 
bepalend zijn voor macro-economische trends en voor 
het lot van sectoren en individuele ondernemingen. 
Geopolitieke verschuivingen bijvoorbeeld, hebben 
invloed op wereldwijde en regionale handelsrelaties 
en beïnvloeden de economische groei van individuele 
landen en specifieke sectoren. De inzet van nieuwe, 
productiviteitsverhogende technologie is een 
cruciale factor in economische ontwikkeling en 
opent deuren voor nieuwe consumentenpraktijken 
en verdienmodellen. Naast de invloed van de 
tijdgeest op politieke besluitvorming, zien we in het 
sociaal-culturele domein dat het sentiment onder 
consumenten - die goed zijn voor de helft tot driekwart 
van de bestedingen - sterk bepalend is voor de groei 
van (specifieke sectoren van) de economie.

Gaan we uit van de twee uitersten op elke dimensie 
en benutten we alle mogelijke combinaties van de 
drie domeinen, dan resulteert dat in acht mogelijke 
scenario’s. Wie bijvoorbeeld een voorspelling wil doen 
over klimaatverandering en kijkt naar maar één enkele 
onzekerheid – blijft de klimaatcrisis beperkt of loopt 
die uit de hand – krijgt niet meer dan twee scenario’s. 
Wanneer we twee of drie onzekerheden opnemen in een 
analyse resulteert dit in, respectievelijk, vier en acht 
scenario’s aan de hand waarvan mogelijke toekomsten 
te verkennen zijn. In het tweede deel van dit hoofdstuk 
werken we van onze acht mogelijke scenario’s de vier 
meest informatieve en inspirerende scenario’s voor het 
post-coronatijdperk uit. 

De vier scenario’s die we in dit rapport 
presenteren zijn dus gebaseerd op een 
driedimensionaal onzekerheidsuniversum. 
Zowel over geopolitieke en sociaal-culturele 
als over technologische ontwikkelingen 
stelden we ons de vraag wat op het 
betreffende domein de grootst denkbare 
onzekerheid is. Dit resulteerde in de 
volgende uitersten: 

 * Geopolitiek: zal de wereld verder 
globaliseren of juist de-globaliseren?

 * Sociaal-cultureel: gaan we verder op het 
pad van individualisering of ontwikkelen 
we een meer collectivistische 
samenleving?

 * Technologie: zetten we technologie 
vooral in om een volgende crisis te 
voorkomen of richten we ons primair op 
beperking van de schade van de crisis?

Om tot de kern van de problematiek door 
te dringen, gaan we uit van uitersten. Dit 
betekent dat onze scenario’s extremen zijn 
van mogelijke toekomsten. Onze ervaring 
is dat we met dergelijke, sterk uitvergrote 
beelden sneller kunnen doordringen tot 
de kern van de problematiek die voor 
ons ligt. Ook vermijden we daarmee 
dat bij het denken over de toekomst op 
schijnzekerheden geleund wordt die een 
open en creatief denkproces in de weg 
staan.

dimensies van 
onzekerheid
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DIMENSIE 1

geopolitiek
De eerste vraag die we stellen is of globalisering wel 
of niet zal intensiveren als gevolg van de crisis. Neemt 
de mondiale politieke, culturele en economische 
integratie toe of gaan we juist een tijdperk van de-
globalisering in? Voor en tijdens de crisis liepen 
de spanningen tussen de VS en China al op, maar 
we kunnen nog niet met zekerheid stellen wat dit 
zal betekenen voor het proces van globalisering en 
internationale samenwerking. 

De spanningen kunnen een voorbode zijn van het 
uiteenvallen van de wereld in meerdere machtsblokken 
en mogelijk zelfs van een nieuwe wereldorde onder 
leiding van China. Anderzijds steken landen elkaar 
juist als gevolg van de crisis de hand toe. Zo helpen 
ze elkaar met best practices op het gebied van social 
distancing en delen ze kennis op het gebied van 
medische behandelingen en met het oog op de 
ontwikkeling van een vaccin. Daarmee zou deze crisis 
ook in een nieuwe, meer rechtvaardige vorm van 
globalisering kunnen resulteren. 

Versnelt de 
coronacrisis  

het proces van  
de-globalisering?
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DIMENSIE 2 

sociaal-cultureel
Kernvraag in het sociaal-culturele domein is die 
of maatschappijen verdergaan op het pad van 
individualisering of dat we tijdens en na de crisis 
juist meer collectivistische samenlevingen zullen 
ontwikkelen. Zeker in het Westen is al jaren sprake 
van toenemende polarisatie: tussen links en rechts, 
progressief en conservatief, stad en platteland, 
jong en oud, noord en zuid. Deze polarisatie wordt 
vaak toegeschreven aan onder meer de uitwassen 
van individualisering die de afgelopen decennia 
tot uiting zijn gekomen. Kritiek daarop was al ver 
voor de coronacrisis hoorbaar en is de laatste jaren 
sterk toegenomen. Zal de coronacrisis (bestaande 
of vermeende) scheidslijnen verder verdiepen? 
Vergroot die sociaal-economische ongelijkheid? 
Of ontstaat als gevog van de crisis juist 
gemeenschappelijkheid en een bereidheid 
verder te kijken dan het eigenbelang? 

Luidt de crisis 
het einde van de 

individualistische 
maatschappij in?

13
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DIMENSIE 3

technologie

Dankzij digitale technologie hebben 
we tijdens de crisis veel dagelijkse 
praktijken kunnen voortzetten zonder dat we 
elkaar daarbij fysiek hoefden te ontmoeten. Dit 
zal de kritiek op (grote) technologiebedrijven (in elk 
geval tijdelijk) verminderen en de verdere integratie 
van digitale praktijken in ons dagelijks bestaan 
versnellen. Niettemin noopt de coronacrisis ons tot 
kritische reflectie op de vraag wat we, gerelateerd aan 
crises, beogen met de inzet van digitale en traditionele 
technologie. Willen we daarmee een volgende 
(gezondheids-)crisis voorkomen of richten we ons bij 
de inzet ervan primair op het beperken van de schade 
van een (onvermijdelijk geachte) crisis? 

In de afgelopen jaren hebben activisten en politici 
veelvuldig kritiek geuit op grote technologiebedrijven 
uit met name de VS en China. Deze kritiek maakt 
deel uit van bredere maatschappelijke zorgen over 
de impact van (digitale) technologie op ons dagelijks 
leven en op het functioneren van de maatschappij. Het 
is inmiddels duidelijk dat technologische vooruitgang 
en toenemende welvaart niet alleen zegening brachten, 
maar gepaard gaan met milieuvervuiling en sociaal-
maatschappelijke ongelijkheid. Meer recent zijn daar 
zorgen over dataverzameling, online surveillance en 
machtsmisbruik door Big Tech-bedrijven bijgekomen.

Kan technologie 
een volgende crisis 

voorkomen?

15



16 wERELDEN VAN VERSchIL 17

1

2

4

3

vier extreme 
scenario’s

Op basis van de hierboven genoemde 
vragen werken we de vier meest 
informatieve en inspirerende 
scenario’s uit. Dit zijn:

Elk scenario beschrijft een wereld waarin 
op geopolitiek, sociaal-cultureel en 
technologisch vlak extreme ontwikkelingen 
hebben plaatsgevonden:

 * Globalisering heeft óf een enorme 
versnelling doorgemaakt (scenario’s 1 
en 4) óf er is sprake van verregaande de-
globalisering (scenario’s 2 en 3).

 * De maatschappij is óf verdergegaan op 
het pad van individualisering (scenario’s 
1 en 3) óf heeft een sterk collectivisme 
ontwikkeld (scenario’s 2 en 4).

 * Technologie wordt óf curatief ingezet, 
dat wil zeggen als redmiddel om 
problemen op te lossen (scenario’s 1 en 
2) óf het heeft een preventieve functie en 
wordt gebruikt om nieuwe problemen te 
voorkomen (scenario’s 3 en 4).

SCENARIO 1:  ZAKELIJK HERSTEL

Na de crisis zetten we alles op alles om zo 
snel mogelijk uit het economische dal te 
komen. Het zoeken naar oplossingen voor 
de structurele en duurzame problemen 
die de crisis aan het licht bracht, zijn geen 
onderdeel van de weg eruit. 

SCENARIO 2:  STERKE GRENZEN

Samenlevingen trekken zich uit angst 
en teleurstelling over internationaal 
egoïsme radicaal terug achter hun eigen 
landsgrenzen.

SCENARIO 3:  INGEKADERDE VRIJHEID

We vertrouwen volledig op technologie 
om de maatschappij rechtvaardiger en 
duurzamer te maken.

SCENARIO 4: RECHTVAARDIGE GLOBALISERING

We gebruiken de crisis als een kans om 
internationaal samen te werken en het 
proces van globalisering ten goede te 
benutten.
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SCENARIO 1

zakelijk herstel
Een kille, ieder-voor-zich-wereld 

Het VN-hoofdkwartier in New York, ooit een 
hoopvol symbool voor de naoorlogse multilaterale 
wereldorde, staat op het punt om gesloopt te worden. 
De terugtrekking van de Verenigde Saten uit de 
Wereldgezondheidsorganisatie werd ten tijde van 
de crisis gezien als lege symboolpolitiek, maar is 
uiteindelijk één van vele dominostenen gebleken van 
een ineenstortende wereldorde. Ondertussen heeft de 
wereldhandel een enorme versnelling doorgemaakt, 
maar lijkt deze bij gebrek aan internationale afspraken 
en toezicht vooral op een mondiale zwarte markt.

Hoewel er ten tijde van de crisis veel kritiek was op 
het mondiale kapitalisme, waren het de internationale 
farmaceuten en technologiebedrijven die ons eruit 
hielpen. De roep om radicale sociale en ecologische 
hervormingen die tijdens de crisis te horen was, 
werd al snel overstemd door de gevoelde noodzaak 
tot economisch herstel. In deze ieder-voor-zich-
wereld voelt niemand zich meer verantwoordelijk 
voor wereldwijde problemen zoals de klimaatcrisis 
of toenemende sociale ongelijkheid. De grootschalige 
inzet op virtueel werken en virtueel vermaak is 
symptomatisch voor een samenleving die zich 
technologisch ingraaft, in afwachting van de volgende 
crisis.

AANLEIDINGEN VOOR DIT SCENARIO 

 * Wereldwijd opererende bedrijven 
redden ons uit de crisis.

 * De ‘economy first’-aanpak leidde 
tot herstel van werkgelegenheid.

 * Multilaterale instituties hebben 
niet of nauwelijks bijgedragen 
aan een uitweg uit de crisis en 
ons daarmee teleurgesteld.
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OPPORTUNISTISCH GLOBALISEREN

In dit scenario vinden landen elkaar 

op grond van wederzijdse belangen. Ze 

achten diversificatie van internationale 

waardeketens noodzakelijk, omdat dit hen 

voor schaarse grondstoffen, producten en 

diensten minder afhankelijk zal maken 

van een beperkt aantal andere landen. De 

machtigste landen verwerpen multilaterale 

samenwerking die hen enkel beperkingen 

oplegt. De Europese Unie worstelt met de 

wens van individuele lidstaten om voor hen 

gunstige bilaterale relaties op te bouwen 

met belangrijke afnemers en toeleveranciers, 

maar het Europese project stort (nog net) niet 

ineen. 

De hogere risico’s die gelden op deze globale 

zwarte markt raken vooral opkomende 

markten en kleine open economieën die 

minder goed in staat zijn om voor zichzelf 

op te komen. china profiteert er maximaal 

van als machtige producent van cruciale 

grondstoffen. het land komt vanwege een 

groeiende rol op het wereldtoneel vaker in 

conflict met de VS. Ook landen met een sterk 

innovatief vermogen – Japan, Zuid-Korea, 

Duitsland en uiteraard de VS – baten hun 

sterke onderhandelingspositie uit.

De nadruk op het herstel van welvaart en 

van het besteedbaar inkomen gaat ten koste 

van het oplossen van maatschappelijke en 

ecologische problemen. 

DE DESILLUSIE VAN HET ANTROPOCEEN

het moderne ideaal van de mens die volledige 

controle kan uitoefenen over de natuur is een 

illusie gebleken. het virus heeft daar in één 

klap een einde aan gemaakt en is een harde 

confrontatie gebleken met het Antropoceen: 

het tijdperk waarin de mens overal op aarde 

zijn invloed doet gelden en de destructieve 

effecten daarvan op de planeet en haar 

bewoners steeds zichtbaarder worden. het 

virus heeft ons laten voelen hoe weerbarstig 

en krachtig de natuur kan zijn en velen het 

vertrouwen ontnomen dat we een volgende 

ramp kunnen voorkomen. Vanuit die wanhoop 

richten we ons technologisch vermogen in 

de eerste plaats op economisch herstel. De 

technocratische tijdgeest vertaalt zich ook 

in een onverschillige houding tegenover de 

natuur. Veel mensen gaan ervan uit dat de 

mensheid nu eenmaal niet goed voor haar 

leefomgeving zorgt en leggen zich daarbij 

neer. Zij veronderstellen dat een verdere 

opwarming van de aarde niet af te wenden is.

VRIJ BAAN VOOR BIG TECH

Grote internationale bedrijven domineren 

het (digitale) technologische domein. hun 

diensten vormen gezamenlijk een wereldwijde 

digitale ‘schaduwmacht’. Dit krijgt onder meer 

vorm in een centraal systeem waarin data, 

financiële transacties en digitale identiteiten 

worden beheerd door private partijen uit 

de technologische en financiële sector. 

Deze partijen kunnen hun diensten, dankzij 

de schaal waarop ze opereren, optimaal 

aanpassen aan de individuele wensen van 

gebruikers. De afwezigheid van internationaal 

toezicht vergemakkelijkt dat in hoge mate: 

Big Tech-bedrijven kunnen mede daardoor 

ongehinderd data verzamelen van burgers. Die 

maken zich op hun beurt nauwelijks zorgen 

over hun privacy of burgerrechten. Nog meer 

dan voor de crisis bieden Big Tech-bedrijven 

platforms die mensen, goederen en diensten 

koppelen, zonder dat ze daarbij zelf grote 

risico’s dragen of zich moeten schikken naar 

lokale regelgeving.
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AFBROKKELENDE SAAMHORIGHEID

De gezondheidscrisis en de economische 

gevolgen ervan hebben binnen samenlevingen 

een sterk gevoel van individualisme in 

de hand gewerkt; burgers proberen in de 

eerste plaats hun eigen leven en dat van 

hun naasten weer op orde te krijgen. Zij 

bekommeren zich niet of nauwelijks om 

mensen die niet tot hun eigen directe kring 

behoren. 

De sociaal-democratische en gematigde 

liberale partijen die in Europa de scepter 

zwaaiden, zijn opzij geschoven door 

meer radicaal liberale bewegingen. Zij 

bouwen bestaande collectieve regelingen 

voor inkomen en zorg in hoog tempo af. 

welgestelde burgers genieten ondertussen 

verregaande vrijheden om hun eigen 

leefwereld vorm te geven en zekerheden op 

te bouwen, bijvoorbeeld door middel van 

uitgebreide verzekeringen en het inhuren 

van hoogwaardige private zorgverlening. De 

maatschappelijke ongelijkheid neemt sterk 

toe. Aan de onderkant van de samenleving 

wordt het bestaan grauwer en ruwer. Dit leidt 

tot nieuwe sociale en politieke conflicten. 

TERUGKEER VAN OUDE GEWOONTEN EN 
PRAKTIJKEN

Zodra hun koopkracht hersteld is, grijpen 

consumenten zoveel mogelijk terug op 

praktijken van voor de crisis. Aan typisch 

crisisgedrag houden ze alleen vast wanneer 

dat voor hen een duidelijke en directe 

meerwaarde heeft. De terugkeer naar pre-

coronapraktijken gaat veelal gepaard met 

een hedonistisch streven naar individueel 

gemak en genot, waarbij consumenten zich 

vooral richten op laagdrempelige en goedkope 

diensten en minder op zaken als zingeving of 

identiteit. ‘As-a-service’-businessmodellen, 

waarbij consumenten volledig ontzorgd 

worden, zijn in zwang, bijvoorbeeld in 

vervoer en wonen. Veel van deze diensten 

zijn ingebed in internationale digitale 

ecosystemen. Die stellen consumenten in 

staat om probleemloos meerdere diensten 

– bijvoorbeeld eten en reizen – aan elkaar te 

koppelen. Entertainment in de virtuele wereld 

biedt consumenten een veilig alternatief voor 

vermaak in een buitenwereld die toenemend 

als vijandig wordt ervaren. 
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SCENARIO 2

sterke grenzen
Eensgezind voor het eigen landsbelang

Onder luid gejuich gaan de laatste eurobiljetten in 
vlammen op. Populistische partijen hebben tijdens 
de crisis de macht gegrepen in vrijwel alle Europese 
landen en stuk voor stuk hebben ze de euro gedag 
gezegd ten faveure van hun oude vertrouwde munt. 
Ook in de rest van de wereld trekken samenlevingen 
zich terug achter hun landsgrenzen en nemen ze het 
lot van hun economie weer in eigen hand. 

Het redden van nationale luchtvaartmaatschappijen 
beschouwden we aan het begin van de crisis nog 
als kostbaar chauvinisme. Achteraf zien we dat dit 
onderdeel was van een grote lokaliseringsslag van 
cruciale producten, diensten en infrastructuur. Als 
de crisis ons iets heeft geleerd, is het dat ieder land 
uitsluitend koos voor het eigenbelang en dat we ook 
in de toekomst niet op internationale solidariteit 
hoeven te rekenen. Met het wegvallen van de 
politieke, economische en sociaal-culturele 
basis voor wereldwijde samenwerking 
is ook het draagvlak verdwenen voor het 
gezamenlijk oplossen van grote mondiale 
problemen. In plaats daarvan bereidt ieder 
land zich technologisch al voor op de 
volgende ramp. 

AANLEIDINGEN VOOR DIT SCENARIO 

 * De crisis heeft ons 
gedwongen na te denken over 
zelfvoorzienendheid rondom 
cruciale producten, diensten en 
infrastructuur.

 * Tijdens de crisis is een sterk 
gevoel van saamhorigheid 
ontstaan. 

 * De crisis heeft wantrouwen 
gecreëerd jegens de invloed van 
technologische diensten uit het 
buitenland. 
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EIGEN ECONOMIE EERST

Tijdens de crisis zijn landen naarstig op zoek 

gegaan naar mogelijkheden om de productie 

van cruciale apparatuur en hulpmiddelen 

weer in eigen handen te nemen. Dit leidde 

tot ongekende creativiteit, innovatie en een 

gevoel van nationale trots. Bovendien leverde 

het de broodnodige werkgelegenheid op. Na 

de crisis wordt het ‘eigen-economie-eerst’-

principe toegepast op veel meer sectoren, 

waarbij ook aandacht uitgaat naar eigen 

tradities, normen en waarden.

Voor de hiermee verworven zelfstandigheid, 

die gepaard gaat met het nodige 

protectionisme, betalen samenlevingen wel 

een prijs: bij gebrek aan goedkope goederen 

uit lagelonenlanden wordt het leven een stuk 

duurder. Onder meer progressieve belastingen 

en investeringen in publieke voorzieningen 

als zorg en onderwijs compenseren dit.

VERVAL VAN HET MULTILATERALISME

De aandacht voor nationale belangen leidt 

ertoe dat multilaterale instituties niet meer 

in staat zijn om gezamenlijke oplossingen 

te ontwikkelen voor wereldwijde problemen. 

Met name ontwikkelingslanden zijn hiervan 

de dupe – hun toch al fragiele economieën 

komen door dalende export en stijgende 

importprijzen onder nog grotere druk te 

staan. Buitenlandse investeerders trekken 

zich als gevolg daarvan terug. Een deel van 

deze landen valt mede hierdoor in handen van 

autocratische regimes. china werpt zich op 

als de belangrijkste vertegenwoordiger van 

deze zwakke staten en vergroot daarmee zijn 

invloedssfeer. Tegelijkertijd heeft het land 

zelf te lijden onder een steeds agressiever 

Amerikaans beleid van ontkoppeling en re-

shoring van productieketens. Europa wordt 

hierdoor aan het wankelen gebracht, waardoor 

zowel de zuidelijke als de oostelijke landen 

steeds verder binnen china’s invloedssfeer 

worden getrokken. 

SEMI-NATIONALISERING

De ontwikkeling van verschillende corona-

apps heeft mensen wakker geschud waar 

het gaat om internationale handel in data. 

Als gevolg hiervan omarmen burgers en 

overheden technologische oplossingen 

en diensten die in eigen land ontwikkeld 

en beheerd worden. Dit komt onder 

meer tot uiting in de ontwikkeling van 

eigen digitale munten die onder controle 

staan van nationale banken. Nieuwe 

technologiebedrijven vallen logischerwijs 

onder toezicht van de staat. Dat moet 

voorkomen dat ze misbruik maken van 

hun machtspositie. De nieuwe datamoraal 

dient niet uitsluitend het eigenbelang van 

individuele burgers. Zij stellen hun data ook 

beschikbaar voor collectieve doeleinden, 

van wetenschappelijk onderzoek tot 

optimalisering van het openbaar vervoer. 
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POPULISME REGEERT

Een nieuwe populistische stroming verenigt 

voormalig linkse en rechtse stemmers in hun 

gezamenlijke afkeer van neoliberale politiek 

en globalistische idealen. het collectivisme 

dat deze stroming voorstaat is niet alleen 

gericht op het terugdringen van sociaal-

economische ongelijkheid, maar ook en 

vooral op een hogere waardering van vitale 

beroepen in zorg, veiligheid en onderwijs. Deze 

hernieuwde waardering voor collectiviteit 

is ook terug te zien in de bereidheid weer 

voor elkaar te zorgen en in de heropleving 

van vrijwilligerswerk en verenigingsleven. 

Tegelijkertijd wordt er sterk gesneden in de 

bureaucratie die tot in de haarvaten van 

de samenleving is binnengedrongen. Veel 

middenmanagementfuncties verdwijnen en 

dat geldt ook voor diverse andere functies 

waarvan tijdens de crisis gebleken is dat ze 

niet van urgent belang waren.

EIGEN MERK EERST

consumenten geven sterk de voorkeur aan 

lokale en nationale producten en diensten. 

hoewel dit bijdraagt aan verduurzaming van 

de economie, is het consumenten daar niet 

om te doen. De vakantie in eigen land heeft 

niets te maken met vliegschaamte, maar 

alles met nationale trots en een gevoel van 

geborgenheid. Digitale praktijken die tijdens 

de crisis gemeengoed zijn geworden – video 

conferencing, boodschappen bestellen met 

behulp van een app – zijn populair gebleven 

voor zover ze aansluiten bij de nieuwe 

tijdgeest, bijvoorbeeld omdat ze lokale 

initiatieven steunen. De digitale sfeer is meer 

dan ooit betrokken op de eigen leefwereld. 

Nieuwe applicaties of games helpen 

daarbij – zij zijn inzetbaar om bijvoorbeeld 

in contact te komen met buurtgenoten of 

verschaffen informatie over nabije natuur en/

of architectuur.
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SCENARIO 3

ingekaderde 
vrijheid
De technocratie regeert

Met passagiers die genieten van een 
boek of film, doorkruisen grote aantallen 
zelfsturende auto’s het landschap. Het 
gemak en de veiligheid van deze voertuigen 
zijn ongekend. Het enige nadeel is dat ze 
maar een beperkt aantal bestemmingen 
aandoen. Veel passagiers vinden het 
bovendien bezwaarlijk dat zelfsturende 
auto’s weigeren – omdat dit vanuit 
gezondheidsoverwegingen nodig gevonden 
wordt – om naar bijvoorbeeld een overvol 
strand te rijden. 

Sinds de crisis is het vertrouwen in 
technologie vele malen groter dan het 
vertrouwen in elkaar en in de politiek. Inzet van 
technologie – variërend van apps tot vaccins – bood 
tenslotte de uitweg uit de pandemie en bevrijdde 
ons daarmee van de beknelling van de anderhalve-
metersamenleving en van daarmee samenhangende 
repressieve maatregelen. Met deze ervaring in het 
achterhoofd zijn we als burgers meer en meer bereid 
technologie te laten meekijken en meebeslissen in ons 
leven. Die maakt de samenleving veiliger, gezonder 
en welvarender, zonder dat we daarvoor onze stijl 
van leven drastisch hoeven te wijzigen. We gaan 
ervan uit dat daarmee toekomstige crises voorspeld 

AANLEIDINGEN VOOR DIT SCENARIO 

 * Technologie bood de uitweg uit 
de coronacrisis. 

 * De crisis heeft (andermaal) laten 
zien dat er geen ‘one-size-fits-
all’-oplossing is voor mondiale 
problemen.

 * De coronacrisis heeft ons 
ervan doordrongen dat we het 
voorkomen van systemische 
crises serieuzer moeten nemen. 

en voorkomen kunnen worden. Elke samenleving 
kiest hierbij eigen oplossingen, passend bij de lokale 
cultuur en bij plaatselijke wet- en regelgeving. Zo 
benadrukt de ene samenleving het waarborgen van 
burgerrechten en privacy en legt een andere juist 
dwingende vormen van surveillance op aan burgers. 

Sturend bij dit alles is de aanname dat culturen 
nu eenmaal verschillen en dat een ‘one-size-

fits-all’-aanpak van mondiale problemen 
gedoemd is te mislukken. Het proces 
van de-globalisering dat al voor de 
crisis was ingezet, raakt hiermee in 
een stroomversnelling. Friedman, 
zo luidt de gedachte, had het bij het 
verkeerde eind toen hij beweerde dat 
de wereld ‘flat’ is. We leven niet in een 
mondiaal waardensysteem.  
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LOKALE NORMEN

De coronacrisis was een wake-up call voor 

samenlevingen. Eindelijk maken zij werk 

van grote maatschappelijke en ecologische 

problemen. Ze doen dit echter allemaal 

op eigen houtje en stellen eigen milieu-, 

veiligheids-, en kwaliteitseisen aan producten. 

Internationale handel wordt hierdoor sterk 

teruggedrongen. Samenlevingen hopen 

daarmee te voorkomen dat ze problemen 

‘importeren’, zoals bijvoorbeeld een nieuw 

virus.

VRIJBLIJVENDE SAMENWERKING

Er ontstaan nieuwe coalities van landen die, 

op basis van gedeelde normen en waarden, 

willen samenwerken, al is deze vorm van 

samenwerking grotendeels vrijblijvend en 

komt die voort uit verlicht eigenbelang. 

hoewel dit oogt als een uitkomst voor kleine 

en open handelslanden als Nederland, 

delven die in de praktijk het onderspit in 

onderhandelingen met grote economieën. 

Ook op een lager niveau weten nieuwe 

partners elkaar te vinden: regio’s, steden en 

individuele burgers geven vorm aan nieuwe 

manieren om internationaal samen te werken. 

china neemt gedwongen afscheid van een 

deel van zijn rol als exportland en probeert 

in verhoogd tempo zijn economie te 

moderniseren door middel van verregaande 

automatisering en liberalisering. het land ziet 

daarbij de eigen markt als primair. Dat laatste 

geldt ook voor de VS. De VS heeft een relatief 

sterke positie in de wereldeconomie: het land 

is maar beperkt afhankelijk van wereldhandel 

en heeft een sterke en uiterst competitieve 

technologie-industrie. Voor Europa met zijn 

sterk ontwikkelde kenniseconomie, biedt dit 

scenario duidelijke kansen, maar de Unie 

blijft worstelen met interne spanningen.

DE TECHNOCRATIE REGEERT

In deze technocratische samenleving hebben 

burgers meer vertrouwen in technologie 

dan in hun medeburgers en in instanties 

die hen vertegenwoordigen. Uit data 

afgeleide inzichten zijn sturend in publieke 

besluitvorming. Maatschappijen kiezen 

alleen nog op zeer abstract niveau voor de 

prioriteiten die ze hanteren. Economische 

groei of duurzaamheid? Privacy of veiligheid? 

Besluitvorming is een proces van (real-

time-)optimalisatie en mondt uit in een 

set programmeerregels (‘code is law’) 

voor een diversiteit aan maatschappelijke 

systemen: van belastingheffing tot 

snelheidscontroles en (uiteindelijk ook) 

zelfsturende auto’s. Bij de laatste hebben 

programmeeerregels bijvoorbeeld de vorm 

van snelheidsbeperkingen die variëren al 

naar gelang de gemeten luchtverontreiniging. 

Dat delen van de samenleving zich niet 

vertegenwoordigd voelen door deze 

geautomatiseerde optimaliseringsstroom 

nemen we op de koop toe.
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WAKENDE MACHINES

Uit verlicht eigenbelang zijn mensen 

verregaand bereid verantwoordelijkheden 

te delegeren aan technologische systemen. 

Die bieden weliswaar veel vrijheid, maar 

stellen ook harde grenzen aan gedrag dat 

als ongewenst, onveilig, niet-duurzaam en/

of excessief beschouwd wordt. Voor een 

groot deel gebeurt dit via technologische 

toepassingen die toenemend versmelten 

met onze dagelijkse leefomgeving. 

Allerlei sensoren en apps registreren en 

analyseren ons gedrag. Met ‘nudging’ 

(motivatietechnieken waarbij mensen met 

verfijnde stimuli worden aangemoedigd 

zich op een bepaalde manier te gedragen) 

en persuasieve technieken beperkt dit op 

subtiele wijze onze mogelijkheden om gedrag 

te vertonen dat als afwijkend of ongewenst 

wordt beschouwd – neem het voorbeeld 

van een digitale assistent die ons alleen 

recepten voorstelt die voor gezond doorgaan. 

Iedereen die zich aan de spelregels houdt, 

kan binnen de daarmee gestelde grenzen 

echter ongemoeid z’n gang gaan; het offer dat 

mensen brengen voor een betere en veiliger 

wereld ervaren zij daardoor als minimaal.

TRUSTED INFRASTRUCTUUR EN DATADELING

Gebrek aan vertrouwen vertaalt zich ook 

in een brede acceptatie van decentraal 

georganiseerde systemen. Denk aan 

technologische oplossingen zoals blockchain-

technologie die het mogelijk maken om de 

controle terug te leggen bij de burger. Zulke 

oplossingen ontnemen macht aan grote tech-

bedrijven en bieden meer ruimte aan lokale 

datagedreven initiatieven, van startups tot 

wetenschappelijk onderzoek. Bovendien geeft 

deze infrastructuur burgers en bedrijven 

meer mogelijkheden om eigen data te 

monetariseren en betere en goedkopere 

diensten af te nemen.

HEDONISME ZONDER ZORGEN

Binnen de door de technologie gestelde 

kaders hoeven consumenten zich geen 

zorgen meer te maken over wat wel of juist 

geen ‘verantwoord’ gedrag is. De aandacht 

verschuift hierdoor weer naar de bevrediging 

van eigen behoeften, maar ‘verantwoord 

consumeren’ heeft geen onderscheidende 

waarde meer. consumenten gaan daarom 

op zoek naar andere manieren om vorm te 

geven aan hun identiteit. Die vinden ze in 

gepersonaliseerde producten en diensten 

zoals digitale assistenten met een eigen 

persoonlijkheid. De virtuele wereld, waar 

mensen gelijkstemden kunnen ontmoeten 

en waar veel meer kan en mag dan in de 

fysische wereld, biedt ruimte voor (sociaal) 

normoverschrijdend gedrag. 
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recht- 
vaardige 
globalisering
Internationale samenwerking  
en verantwoord wereldburgerschap

SCENARIO 4 Deze mondiale aanpak vindt zijn oorsprong in de 
succesvolle samenwerking tussen internationale 
partijen tijdens de crisis. Wetenschappers en ngo’s 
namen hierin het voortouw, terwijl de politiek 
aanvankelijk vooral bezig was met de schuldvraag en 
ruzie maakte over een vaccin dat nog niet bestond. 
Dankzij de zegetocht van de internationale wetenschap 
koesteren burgers weer hoop dat er ook voor andere 
mondiale problemen structurele oplossingen denkbaar 
zijn. Landen werken hierin nauw samen vanuit 
de overtuiging dat verdergaande globalisering in 
economisch en politiek opzicht bij uitstek de route 
is om de wereld te verbeteren. Technologie speelt een 
belangrijke ondersteunende rol, onder meer bij het 
monitoren van handelsstromen, het radicaal wijzigen 
van het belastingstelsel en het faciliteren van een 
stakeholder-gedreven bestuursmodel.

Wereldwijde referenda zijn aan de orde van de dag. 
Alle burgers krijgen de kans om, al dan niet online, 
hun mening te geven over mondiale kwesties. 
Nationale (economische) belangen worden grotendeels 
opzijgezet om gezamenlijke oplossingen te vinden 
voor wereldwijde ongelijkheid en het klimaatprobleem. 
Zo hebben de meeste landen ingestemd met een 
wereldomvattend belastingsysteem. De schade 
die mondiale waardeketens teweegbrengen – denk 
aan milieuvervuiling of schade die ontstaat door 
misstanden in fabrieken – wordt daarin doorberekend 
aan producenten en/of eindgebruikers. 

AANLEIDINGEN VOOR DIT SCENARIO 

 * Internationale samenwerking 
is cruciaal gebleken voor het 
indammen van het virus.

 * De combinatie van technologie 
en collectieve wil heeft een 
belangrijke rol gespeeld in het 
terugdringen van de pandemie 
en het overwinnen van de 
economische crisis.

 * De crisis heeft een 
systeemverandering van onze IT-
infrastructuur in gang gezet die 
moet leiden tot meer veiligheid, 
transparantie en openheid.
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INTERNATIONALE SAMENWERKING

De coronacrisis toonde de noodzaak van 

internationale samenwerking om tot een 

gezamenlijke aanpak te kunnen komen. 

Ondanks alle kritiek en de schadelijke 

gevolgen ervan, krijgt globalisering hierdoor 

toch een tweede kans. Aan de hand van harde 

afspraken moet een efficiënt, duurzaam 

en rechtvaardig mondiaal systeem van 

handel ontstaan, waarmee maatschappijen 

problemen structureel kunnen aanpakken. 

Ter handhaving van de afspraken worden 

internationale waardeketens continu 

gemonitord en waar nodig bijgestuurd. 

Samenlevingen omarmen een definitie van 

welvaart waarin kwaliteit van leven zwaarder 

weegt dan het bbp. Burgers accepteren vanuit 

dat idee de hogere kosten van goederen en 

diensten.

DIEPGAANDE HERVORMING

Tijdens de crisis werd financiële steun voor 

sectoren op grote schaal gekoppeld aan 

maatschappelijke doelstellingen. Dat was 

echter nog maar het begin. Een diepgaande 

hervorming van economische, sociale 

en technische systemen is nodig om de 

mondiale transitie daadwerkelijk tot stand 

te brengen. Van oudsher sterke staten zoals 

Duitsland, china en Japan nemen hierin het 

voortouw. Ze verankeren de nieuwe waarden 

en spelregels in hun eigen besluitvorming 

en hervormen hun interne economische en 

sociale processen, ook al doet dit veel pijn.

EEN GELIJK SPEELVELD

Landen met een opkomende economie 

profiteren van het eerlijker internationale 

speelveld. Zij worden in staat gesteld intern 

hervormingen door te voeren die leiden tot 

meer rechtvaardigheid. Een snelgroeiende 

mondiale middenklasse is het gevolg. Europa 

profiteert van de hernieuwde multilaterale 

samenleving: die sluit aan bij Europese 

waarden en is in zekere zin de belichaming 

van het Europese project. Ook intern grijpt 

Europa deze beweging aan om zijn economie 

radicaal te verduurzamen en sociaal-

economische ongelijkheid tussen en binnen 

lidstaten aan te pakken.

WAARDEGEDREVEN COLLECTIVISME

Samenlevingen ontwikkelen een grotere 

mate van onderlinge solidariteit en 

laten het idee van individuele vrijheid 

gedeeltelijk los. In plaats daarvan worden 

maatschappelijke waarden en het collectieve 

belang de norm. Deze nieuwe moraal leidt 

ook tot radicale beleidswijzigingen: beleid 

is toenemend gericht op het terugdringen 

van sociaale-conomische ongelijkheid en 

het bewerkstelligen van maatschappelijke 

waarde.

De collectivistische tijdgeest reikt tot voorbij 

de landsgrenzen en burgers omarmen het 

idee van wereldburgerschap. Dit betekent 

niet dat ze volledig afstand doen van hun 

nationale of regionale identiteit, maar dat 

ze zich in hun dagelijkse doen en laten meer 

gelegen laten liggen aan het lot van de hele 

wereld. Kosmopolitisme gecombineerd met 

een daarbij aansluitende nieuwe deugdethiek 

raakt in zwang en ondermijnt de macht van 

traditionele en conservatieve partijen. Online 

cultuur en ‘metamodernisme’– idealisme 

zonder dogmatisme – zijn leidend. 
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INFRASTRUCTURELE TRANSFORMATIE

Internationaal ontwikkelde technologie 

speelde weliswaar een belangrijke rol in de 

bestrijding van de crisis, maar verregaande 

internationale samenwerking was minstens 

zo belangrijk. Dit feit heeft op internationaal 

en nationaal niveau opnieuw duidelijk 

gemaakt dat technologie alleen nooit de 

oplossing kan zijn. Steeds meer burgers 

huldigen het idee dat een combinatie van 

technologie en collectieve wilskracht tot 

een betere en eerlijker samenleving leidt 

en een aantal grote mondiale problemen 

kan oplossen. Grote investeringen in 

infrastructuur voor energie, afval en digitale 

diensten vallen hier ook onder. Om de beoogde 

maatschappelijke waarde te realiseren zijn 

sterke institutionele kaders noodzakelijk. De 

politiek heeft een grote rol in de ontwikkeling 

en inbedding van technologische systemen. 

Deze systemen zijn, ter ondersteuning van 

multilaterale samenwerking, in hoge mate 

interoperabel: er ontstaat een, grotendeels 

mondiale, digitale infrastructuur waarop 

diensten internationaal toegankelijk en 

onderling verbonden zijn. 

Big Tech is nog steeds van groot belang, 

maar opereert onder strenger toezicht 

van overheden en heeft een status die 

vergelijkbaar is met die van andere 

infrastructurele nutsbedrijven. Voorschriften 

zijn verankerd in heldere protocollen. 

Die waken ervoor dat het verzamelen en 

gebruiken van data te allen tijde verloopt 

volgens GDPR-richtlijnen (General Data 

Protection Regulation). Diensten die 

gebruikmaken van data doen dat zoveel 

mogelijk met geanonimiseerde gegevens 

die zij vervolgens ook beschikbaar stellen 

aan andere partijen. Daarmee wordt de 

persoonlijke privacy gerespecteerd, maar 

verliest men de collectieve waarde van data 

niet uit het oog. 

VERANTWOORD WERELDBURGERSCHAP

Van consumenten wordt verwacht dat ze zich 

schikken naar de nieuwe moraal. Producten 

en diensten die niet aan de nieuwe normen 

voldoen, worden verbannen of extreem 

belast. Veruit de meeste consumenten 

onderschrijven de idealen en ontwikkelen 

zich tot deugdzame wereldburgers. Een ander 

deel van de consumenten vertoont gedrag 

dat als (sociaal) normoverschrijdend wordt 

beschouwd. Zij verzetten zich en continueren, 

ondanks alles, een onverantwoord geachte 

leefstijl. Virtuele werelden bieden ruimte aan 

dergelijk gedrag, maar vormen daarnaast 

een duurzaam alternatief voor onwenselijke 

praktijken zoals per vliegtuig reizen.
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HOOFDSTUK 2

zekerheden in 
onzekerheid

Leven in een 
slimme wereld

In bovenstaande scenario’s hebben we 
geschetst hoe de werkelijkheid na de 
crisis eruit kan gaan zien. Geen van de 
vier zal exact werkelijkheid worden en we 
weten al evenmin welke ervan het meest 
waarschijnlijk is. Kijken we echter naar 
de vier scenario’s, dan kunnen we daaruit 
wel een aantal zekerheden destilleren, 
omdat ze in elk scenario tot uiting komen. 
Zo valt op hoe technologie in ieder 
scenario ingezet wordt om problemen 
op te lossen en om veranderingen te 
bewerkstelligen in consumentengedrag. 
Ook komt in alle scenario’s naar voren 
hoe belangrijk overheidsbeleid en 
wetgeving zijn in het vormgeven van de 
inzet van deze technologie. We kunnen 
nadenken over mogelijke effecten van dit 
soort zekerheden en onderzoeken hoe die 
op (langere) termijn tot maatschappelijke 
verandering kunnen leiden. Een aanzet 
hiertoe geven we in het tweede deel van 
dit hoofdstuk, waarin we ‘de slimme 
leefomgeving’ beschrijven.
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ZEKERHEID 1

omgaan met 
hogere lasten
De crisis zal een enorme impact hebben op het 
gemiddeld besteedbaar inkomen. Het vrij besteedbaar 
inkomen zal in eerste instantie dalen door hogere 
sociale lasten, belastingen, zorgkosten en prijzen van 
(lokaal geproduceerde) producten. De crisis dreigt 
de kloof tussen arm en rijk te vergroten; mensen 
aan de onderkant van de samenleving worden het 
hardst getroffen door zowel het virus zelf als door de 
economische gevolgen van de pandemie. Met name 
in het scenario Zakelijk herstel is dit risico groot, 
omdat het sociale-zekerheidsstelsel grotendeels is 
afgebroken.

In de overige drie scenario’s is meer ruimte voor 
een vangnet voor sociaal kwetsbare groepen. Het 
terugdringen van ongelijkheid, zowel lokaal als 
(inter)nationaal, is bijvoorbeeld kenmerkend voor 
het scenario Rechtvaardige Globalisering. Daarin wordt 
naast ongelijkheid tussen mensen, ook die tussen 
landen aangepakt. Ook in het scenario Sterke Grenzen 
staat het terugdringen van sociaaleconomische 
ongelijkheid hoog op de agenda. In dit scenario neemt 
de werkgelegenheid toe door het opbouwen van eigen 
productieketens en is er meer waardering voor vitale 
beroepen in zorg, onderwijs en veiligheid. Het scenario 
Ingekaderde Vrijheid tenslotte, vertrouwt met name op 
technologie om ongelijkheid aan te pakken.

In alle scenario’s komt de bereidheid om dit 

soort oplossingen te gebruiken versneld tot 

stand. Dat is gevolg van de crisis en van de 

manier waarop digitale praktijken ons door de 

lockdown hebben geholpen. De meest extreme 

vorm van adoptie van technologie zien we 

terug in het scenario Ingekaderde Vrijheid. 

Daarin heeft technologie een groot deel van 

de besluitvorming overgenomen en verdienen 

mensen zelfs vrijheden en inkomen door hun 

data beschikbaar te stellen. Opvallend in 

dit scenario is het grote wantrouwen jegens 

overheden en instituties. Dat heeft geleid tot 

de keuze een groot deel van de besluitvorming 

en uitvoering van regels aan technologie uit te 

besteden.

In de andere scenario’s zijn overheidsbeleid 

en wetgeving van veel grotere invloed 

op de manier waarop technologie wordt 

ingezet. In het scenario Zakelijk herstel 

bijvoorbeeld, is vrijwel geen toezicht op de 

Big Tech-partijen en vormen tech-reuzen 

een soort schaduwoverheid. Bovendien 

draagt dit scenario het risico in zich dat de 

besparingen die technologie oplevert vooral 

ten gunste komen van de grote, internationaal 

opererende platforms. Bij Ingekaderde Vrijheid 

wordt dit risico ondervangen door een deel 

van de data-opbrengsten te laten terugvloeien 

naar de gebruiker. 

In het scenario Rechtvaardige Globalisering 

zorgen regelgeving en de infrastructurele 

transformatie er juist voor dat consumenten 

profiteren van kostenbesparingen. In 

dit scenario zijn de grote tech-partijen 

verandert in een soort nutsdiensten onder 

overheidscontrole. Dit laatste is ook het 

geval in Sterke Grenzen, hoewel het in dit 

scenario lokale partijen zijn die datadiensten 

aanbieden. 

TECHNOLOGIE LEVERT BESPARINGEN OP

Voor overheden is investeren in het 

terugdringen van sociale ongelijkheid 

een belangrijke taak. Tegelijkertijd kan 

technologische innovatie bijdragen aan 

snel economisch herstel en aan verhoging 

van de levenskwaliteit van alle burgers. In 

crisistijden moeten consumenten kiezen 

waar ze hun (gedaalde) besteedbaar inkomen 

aan uitgeven. Daarbij zullen ze op zoek gaan 

naar (digitale) diensten die hun welvaart en 

levenskwaliteit, bij voorkeur tegen lage(re) 

kosten, vergroten. Veel van deze praktijken 

zijn datagedreven, dus een toenemende 

populariteit maakt het aanbieders mogelijk 

hun diensten verder te verbeteren en 

personaliseren.

De crisis heeft de zoektocht naar digitale 

diensten die ons leven makkelijker en 

goedkoper maken versneld. we zijn 

noodgedwongen over eerdere drempels 

heengestapt en hebben daadwerkelijk kunnen 

ervaren wat digitale diensten vermogen. De 

praktijken die hieruit voortgekomen zijn, 

waren in kleine kring al populair, maar zijn nu 

ook doorgedrongen tot de massa – denk aan 

zaken als e-commerce, videobellen, online 

videodiensten en thuiswerken. Kopen en 

verkopen via internet was al heel gangbaar, 

maar nu doen veel meer consumenten het 

met veel meer producten, waaronder de 

dagelijkse boodschappen. 
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Ook voor de crisis was het al een enorme 
uitdaging om de zorg voor iedereen 
bereikbaar en betaalbaar te houden. In het 
Zakelijk herstel-scenario is die uitdaging 
losgelaten en zorgt iedereen voor zichzelf. 
In de overige scenario’s is zorg in meer of 
mindere mate voor iedereen toegankelijk. 
Daarbij is een grote rol weggelegd voor 
technologie. Die maakt de zorg niet alleen 
breder beschikbaar, maar brengt ook de 
kosten ervan naar beneden.

Zo ontstaat een toenemende virtualisering 
van de zorg. We zetten robots in voor 
zorg-op-afstand en maken gebruik van 
beeldbellen voor een consult met een 
medisch expert. Niet alleen ontlasten en 
beschermen we zorgmedewerkers hiermee, 
maar de virtualisering draagt uiteindelijk 
ook bij aan kostenbesparing. 

De toenemende beschikbaarheid van data 
leidt tot een verdere kostenbesparing en 
lastenverlichting. Het beter monitoren van 
de gezondheid van burgers, bijvoorbeeld 
aan de hand van risicogroepen, levert 
inzichten op die, wanneer daar aanleiding 
toe is, preventief worden ingezet. Als 
iemand bijvoorbeeld bloedwaarden heeft 
die wijzen op een verhoogd risico op hart- 
en vaatziektes of diabetes, kan vroege 
identificatie en behandeling daarvan 
een ziekenhuisopname in de toekomst 
voorkomen.

De mate waarin en de wijze waarop we 
technologie en data gebruiken, verschilt per 
scenario. In Ingekaderde Vrijheid bijvoorbeeld 
nudget de technologie mensen in de 
juiste richting. Bij de eerste aanwijzing 
dat iemand diabetes heeft, neemt diens 
persoonlijke digitale assistent contact 
op met de digitale lifestyle-coach die een 
persoonlijk voedings- en bewegingsplan 
voor hem of haar opstelt. De slimme 
koelkast past de inhoud aan op dit plan, 
bestelt de daarbij horende producten 
en voorziet in gezonde recepten. Met 
uitzondering van het scenario Zakelijk herstel 
streven ook de andere twee scenario’s een 
gezonder leven na, met als doel daarmee 
latere (en duurdere) zorg te voorkomen. 

VOORBEELD 1

de zorg als 
voorbeeld
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ZEKERHEID 2 

leven in 
een slimme 
omgeving
De diensten die in de vorige paragraaf zijn 
beschreven, komen grotendeels samen in ‘de slimme 
leefomgeving’. Daarin staat het huis centraal. De 
crisis heeft een opbloei van diensten aan huis laten 
zien, zoals e-commerce en online videostreaming. 
Langzamerhand ontdekken we ook de waarde van 
virtuele werelden – voor alledaags vermaak en 
afleiding, maar ook voor sociale interactie met 
vrienden en naasten.

De beweging naar de slimme leefomgeving versterkt 
ook trends die al gaande waren, zoals de opkomst 
van games waarbij de gebruiker de perceptie 
heeft fysiek aanwezig te zijn in een wereld die 
virtueel is (‘immersive games’) en van digitale 
experimenteeromgevingen (‘sandboxes’) waarin 
spelers tot op grote hoogte hun eigen gang kunnen 
gaan. Uiteindelijk zullen deze uitmonden in collectieve 
digitale ruimtes (‘metaverses’) waarin al dit soort 
diensten samenkomen en menselijke creativiteit en 
ongelimiteerde zelfexpressie centraal staan. Deze 
ontwikkeling manifesteert zich bijvoorbeeld al in de 
vele livestream concerten die artiesten gaven tijdens 
de crisis, maar ook in de ontwikkeling en populariteit 
van digitale werelden als Fortnite en Minecraft.

‘NO-STRINGS-ATTACHED’ 

De crisis heeft tot versnelde ingebruikname 

van digitale diensten geleid, maar ook 

laten zien hoe kwetsbaar onze welvaart is. 

consumenten zullen daarom op zoek gaan 

naar flexibele diensten, ofwel diensten 

waarvan ze op elk gewenst moment afscheid 

kunnen nemen. Deze ‘no-strings-attached’-

praktijk was ook voor de crisis al zichtbaar 

in de opkomst van ‘as-a-service’-modellen. 

Voorbeelden daarvan zijn muziek- en video-

streamingdiensten, maar ook deelauto’s 

vallen eronder. In plaats van fysieke producten 

te bezitten, hebben we een abonnement op het 

gebruik ervan.

Ook bedrijven ervaren nu de last van ‘asset-

heavy businessmodellen’ en zullen steeds 

vaker (deels) overstappen naar een ‘as-a-

service’-model. Met name de gedwongen en 

massale overgang naar thuiswerken heeft 

bedrijven overtuigd van de noodzaak om 

diensten – in het bijzonder digitale diensten 

die werken op afstand faciliteren – flexibel te 

kunnen bij- en afschakelen. het ‘as-a-service’- 

model biedt ook nieuwe mogelijkheden voor 

het wagenpark, kantoren en andersoortige 

diensten.

het aanbieden van dergelijke diensten zal in 

toenemende mate via platformen lopen die als 

intermediair functioneren. Voorbeelden zijn 

er te over – denk aan Amazon, Uber en Airbnb. 

Dit verdienmodel zal in steeds meer sectoren 

leiden tot een gering aantal machtige 

platformbeheerders. Tegelijkertijd tasten 

dergelijke platformen het onderscheidend 

vermogen van eindleveranciers aan. 
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Naast dat ons huis een centrale plek is 

geworden voor winkelen en vermaak, is het 

tijdens en na de crisis ook veranderd in een 

plaats waar we werken, leren en sporten. 

we kunnen in dit verband zelfs spreken van 

een trendbreuk: we zijn niet nóg verder gaan 

reizen met nieuwe vervoersmodaliteiten, maar 

leiden ons leven meer en meer in en rond 

het huis en de directe omgeving daarvan. De 

gevolgen van deze trendbreuk zijn ingrijpend 

en werken door in alle aspecten van de 

economie en de samenleving. 

Deze afgeleide effecten zullen uiteindelijk 

meer impact hebben dan de initiële 

verandering. Een illustarief voorbeeld 

hiervan uit de recente geschiedenis is de 

introductie van de wasmachine. Met name 

kledingfabrikanten en -winkels profiteerden 

daarvan: toen wassen minder tijd ging kosten, 

veranderden hygiënestandaarden en deden 

mensen vaker schone kleren aan. Ze hadden 

daardoor meer kleren nodig en kochten er dus 

ook meer.

De mogelijke secundaire effecten van een 

slimme thuisomgeving zijn onder meer 

nieuwe manieren om de publieke ruimte in te 

richten en om de maatschappij in te richten 

volgens duurzaamheidsnormen.

Als steeds meer mensen thuiswerken en 

hun boodschappen online doen, zullen 

kantoren van werkplekken veranderen 

in ontmoetingsplekken. Voor bepaalde 

werkzaamheden biedt live contact nog steeds 

een meerwaarde. Zo wordt creatief denken 

sterk gestimuleerd door fysieke interactie 

en verlopen onderhandelingen vis-à-vis 

doorgaans ontspannener dan via een scherm. 

Fysiek samenkomen draagt ook bij aan 

het groepsgevoel en faciliteert de snelle en 

spontane uitwisseling van ideeën – denk aan 

het klassieke praatje bij de koffiemachine. 

Een kantoor wordt al met al een plek waar je 

naartoe gaat om anderen live te spreken. Dit 

zal gevolgen hebben voor de inrichting ervan, 

maar ook voor het aantal kantoren. Voor 

organisaties die werkplekken verhuren kan dit 

het einde, maar evengoed een kans betekenen. 

Bedrijven die een ‘no-strings-attached’-beleid 

voeren en dus geen langdurige verbindingen 

met leveranciers willen aangaan, stappen af 

van een eigen kantoor en huren al naar gelang 

hun behoefte werk- en overlegplekken in.

Virtualisering van werk maakt ook nieuwe 

samenwerkings- en organisatievormen 

mogelijk. Denk aan personen die bij meerdere 

bedrijven werken of netwerkorganisaties die 

in een complex ecosysteem een compleet 

scala aan complementaire diensten 

aanbieden. De bezorgdienst levert niet alleen 

de bestellingen af, maar doet ook preventief 

onderhoud aan de slimme koelkast. 

EEN ANDER STRAATBEELD

Als ons woonhuis onze centrale verblijfsplek 

wordt, zal dat effect hebben op het belang 

van mobiliteit. het bezit van een auto is dan 

minder urgent. Omdat auto’s bovendien 

duur zijn (verzekeringen, brandstof, 

onderhoud), zullen mensen de voorkeur 

geven aan deelauto’s of varianten van dat 

model. Ook kunnen we in de (verre) toekomst 

waarschijnlijk gebruik maken van op afroep 

beschikbare, autonome voertuigen.

Als het autogebruik afneemt, zijn er 

ook minder parkeerplaatsen nodig. De 

vrijkomende ruimte is op andere manieren in 

te zetten, bijvoorbeeld voor groenvoorziening, 

parken, sport- en speelplaatsen. 

Niet alleen het straatbeeld, maar ook de 

functie van een straat zal veranderen door het 

afnemende aantal auto’s. De inrichting van 

straten wordt aangepast aan verschillende 

typen voertuigen die producten bij ons 

komen bezorgen en ophalen. wanneer we 

meer gebruik gaan maken van (elektrische) 

fietsen en andere vormen van microtransport, 

dan zijn er meer fietspaden nodig. Op 

sommige stedelijke routes ontstaan nu al 

geregeld fietsfiles en werken overheden aan 

spitsstroken voor fietsers.

Lang niet iedereen zal fulltime gaan 

thuiswerken, maar ook als maar een klein 

percentage van de mensen dat doet, zal dat 

nog steeds grote gevolgen hebben. Onderzoek 

laat bijvoorbeeld zien dat wanneer vijf procent 

van de mensen thuiswerkt, de verkeersdrukte 

met vijftien procent zal afnemen en dat 

daarmee het fileprobleem grotendeels 

opgelost is. wekelijks één dag thuiswerken 

levert dus al een enorme winst op.

NIEUWE FUNCTIES VOOR DE PRIVATE EN  
PUBLIEKE RUIMTE 

wanneer ons huis meer functies moet 

herbergen, nodigt dat uit tot een andere 

inrichting ervan. De meeste woonhuizen 

hebben nu een standaardinrichting 

van woonkamer, keuken en een of meer 

slaapkamers. Een extra slaapkamer 

functioneert niet zelden als werkruimte. Voor 

veel beroepsgroepen zal zo’n werkruimte een 

standaardonderdeel van het huis worden.

Naast ruimte voor werk in huis kan er 

behoefte ontstaan aan een aparte ruimte 

voor vermaak, zeker wanneer we ons in 

virtuele werelden gaan bewegen door middel 

van virtual reality. Er zullen mogelijkheden 

komen om woonhuizen flexibel in te delen, op 

een manier die vergelijkbaar is met de wijze 

waarop evenementenlocaties kunnen worden 

aangepast aan een evenement. 

De behoefte aan een tweede (deel)huis zal ook 

groeien. Dat biedt de mogelijkheid om even 

te ontsnappen uit het huis waarin al zoveel 

tijd wordt doorgebracht. Bovendien zullen 

meer mensen overwegen om op een andere 

plek te gaan wonen nu woon-werkverkeer 

door thuiswerken sterk gereduceerd is. werk 

zal niet langer leidend zijn bij het kiezen van 

een woonplek – andere wensen en interesses 

krijgen hierbij meer gewicht.
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DUURZAME TRANSFORMATIE VAN DE  
SAMENLEVING

Uitgaand van de slimme leefomgeving is 

het ook relevant de vraag te stellen hoe we, 

in het verlengde daarvan, onze samenleving 

duurzamer kunnen inrichten. Voor de crisis 

was verduurzaming van de economie, met 

als oogmerk de klimaatcrisis te bedwingen, 

een groot maatschappelijk discussiepunt. 

Ook tijdens de crisis vonden op regionaal, 

nationaal en internationaal niveau 

gesprekken plaats over het inzetten op een 

duurzame economie na de crisis. Overheden 

en bedrijfsleven werken daarbij samen om die 

transformatie vorm te geven: niet alleen door 

afspraken over duurzame bedrijfsvorming 

te maken met bedrijven die staatssteun 

aanvragen, maar ook in gezamenlijke 

projecten die variëren van de aanleg van 

duurzame infrastructuur tot geavanceerde 

woningen en wijken. Tegelijkertijd zien we dat 

in het bredere maatschappelijke debat de 

aandacht voor het virus en de crisis ten koste 

gaat van het thema duurzaamheid en dat dit 

niet in al onze scenario’s evenveel prioriteit 

krijgt. 

In de scenario’s Ingekaderde Vrijheid en 

Rechtvaardige Globalisering staat duurzame 

transformatie nadrukkelijk centraal. Een 

belangrijk verschil tussen beide scenario’s 

is dat we in Ingekaderde Vrijheid grotendeels 

vertrouwen op technologische oplossingen 

zonder dat dit noodzakelijk samengaat 

met een maatschappelijke transitie. waar 

duurzaamheid in dit scenario een door de 

technologie geprogrammeerde hygiënefactor 

is, is het in Rechtvaardige Globalisering een 

uitgesproken ambitie die bepalend is voor 

alle manieren van doen. De beschreven 

maatschappelijke transitie krijgt vorm 

in onder meer radicale veranderingen 

in het belastingstelsel. Daarbij zijn ook 

klimaatkosten in de uiteindelijk prijs van een 

product meegerekend.

In Rechtvaardige Globalisering gelden 

duurzaamheidsprojecten ook nadrukkelijk 

als een vorm van wederopbouw. De inzet 

van duurzame energiebronnen bijvoorbeeld, 

vraagt om een verandering in ons 

elektriciteitsnetwerk. Zo zal dat geschikter 

gemaakt moeten worden voor fluctuaties in 

de energievoorraad die horen bij het gebruik 

van natuurlijke bronnen als zon en wind. Een 

daarbij passend netwerk heeft de capaciteit 

energie op te slaan en terug te leveren.

Binnen Zakelijk herstel en Sterke Grenzen is er 

vooral sprake van ‘techno-fixes’ die passen 

bij de herstelfase na een crisis. Pas op langere 

termijn kan een herdefinitie plaatsvinden 

van maatschappelijke en economische 

grondbeginselen, op basis waarvan de 

transitie naar een rechtvaardiger en schonere 

wereld mogelijk wordt.
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De coronacrisis betekende een stimulans 
voor virtuele concerten. Aanvankelijk waren 
deze livestreams gratis, maar na verloop 
van tijd stonden mensen virtueel in de 
rij om een kaartje te kopen. Hoewel het al 
vrij gangbaar was concerten op te nemen 
en deze opnames later te verkopen via ‘in 
concert’-albums, ontstonden er tijdens de 
coronacrisis nieuwe formats. 

In eerste instantie streamden artiesten 
live vanuit hun huiskamer, waarbij soms 
sprake was van direct contact met fans. 
Streams vanuit professionele studio’s en 
(grotendeels) lege concertzalen brachten 
een kwaliteitsverbetering mee. Mojo regelde 
een livestream concert van Golden Circle, 
waarbij fans een live videoverbinding 
hadden met de artiesten.

Als de crisis is afgelopen, zullen livestream 
concerten een vast onderdeel blijven van 
de entertainmentbusiness. Het model 
komt enigszins overeen met dat van 
sportwedstrijden: een deel van het publiek 
volgt de wedstrijd in het stadium en betaalt 
daarvoor een premium, het andere deel kijkt 
thuis op de bank via een livestream. 

Nog een stap verder gaan de concerten in 
virtuele werelden als Fortnite en Minecraft. 
Daarbij loggen miljoenen gamers in om een 
digitale avatar van hun favoriete artiest een 
concert te zien geven in hun game. Tijdens 
de show kunnen de fans in hun mooiste 
gaming outfits – gekocht in de virtuele shop 
– hun beste moves laten zien.

VOORBEELD 2

virtuele 
concerten
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HOOFDSTUK 3

regionale 
werkelijkheden

Regio’s kiezen 
hun eigen route 

De zekerheden die we hebben besproken 
in het vorige hoofdstuk spelen zich af 
tegen de achtergrond van geopolitieke 
ontwikkelingen. Dat roept diverse vragen 
op. Want hoe ziet de wereld er straks uit? 
Zal één van de scenario’s werkelijkheid 
worden voor de hele wereld? Of maken 
regio’s verschillende ontwikkelingen 
door? Omdat scenario’s doorgaans nooit 
helemaal, maar wel voor een groot deel 
aansluiten bij culturele tradities en 
bestaande belangen en structuren, lijkt 
het laatste aannemelijk. 

De crisis zal regionale verschillen 
verder uitvergroten en reeds ingezette 
bewegingen versterken. Hoe dit voor 
regio’s uitwerkt en welke (aspecten 
van) scenario’s van toepassing zijn op 
de verschillende regio’s verkennen we 
in dit hoofdstuk. Daarbij nemen we de 
grote machtsblokken – VS, China en 
Europa – als uitgangspunt en kijken we 
welk scenario het best bij het beleid van 
deze wereldmachten past. Voorafgaand 
daaraan presenteren we een aantal 
inzichten over hoe internationale 
samenwerking na de crisis mogelijk zal 
verlopen.
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hegemonische 
verschuivingen 
versnellen

Niet alleen multilaterale instituties zullen 

veranderen. Ondanks de coronacrisis zal 

de strategische heroriëntatie van de VS ook 

gewoon doorgaan. De kans is groot dat de 

Amerikaanse economie door deze crisis 

harder zal worden getroffen dan de chinese 

en dat dit het proces van hegemonische 

verschuiving zal versnellen. china zal zich 

assertiever gaan opstellen en de VS komt 

verder in het nauw. Een verheviging van het 

Amerikaans-chinese conflict – en dus ook 

een verdere escalatie van de handelsoorlog 

– lijkt daarmee waarschijnlijk. het belang 

van technologische dominantie zal in dit 

krachtenveld alleen maar groter worden. 

Tegelijkertijd zal china meer invloed opeisen 

in de internationale politiek, in bestaande 

multilaterale instituties – zoals nu al in de 

wereldgezondheidsorganisatie – en in nieuwe 

instituties met een eigen invloedssfeer. 

Ook zal china een grotere rol krijgen bij het 

oplossen van globale vraagstukken als de 

opwarming van de aarde en terrorisme.

Deze hegemonische verschuiving zal 

doorwerken in de positionering van andere 

landen. Europa bijvoorbeeld, zal zichzelf en 

zijn rol in de wereldeconomie en -politiek 

moeten herdefiniëren. De reeds bestaande 

divergentie tussen verschillende blokken in 

de Europese Unie, die door de coronacrisis 

alleen maar dieper geworden is, zal daarbij de 

nodige hindernissen opwerpen. Tegelijkertijd 

zal Europa zich meer en meer op het Oosten 

gaan richten en zullen Euraziatische 

verbindingen ontstaan, waarbinnen 

Europa, Rusland en china nauwer zullen 

samenwerken, bijvoorbeeld aan gezamelijke 

infrastructurele projecten. Rusland zal 

profiteren van samenwerking met Europa en 

voor china een belangrijker partner worden.

Toen de coronacrisis begon, waren de spanningen 
tussen de regionale grootmachten al hoog opgelopen 
en stond de multilaterale en liberale wereldorde zoals 
die vorm kreeg na de Tweede Wereldoorlog al sterk 
onder druk. In deze wereldorde had de VS een centrale 
plek, maar het was ook juist de VS die het hardst 
tornde aan multilaterale instituties en aanstuurde op 
voor Amerika gunstiger spelregels voor wereldwijde 
handel. 

In de meeste door ons geschetste scenario’s staan 
multilaterale instituties nog steeds onder druk. In de 
scenario’s Zakelijk Herstel en Sterke Grenzen verdwijnen 
ze zelfs grotendeels, terwijl in het scenario Ingekaderde 
Vrijheid technologische systemen een deel van hun rol 
overnemen. Internationale samenwerking verloopt 
in alle drie de scenario’s eerder via bilateraal overleg 
tussen landen en regio’s. Alleen in Rechtvaardige 
Globalisering krijgen multilaterale instituties een 
nieuwe en grotere rol. 



60 REGIONALE wERKELIJKhEDEN 61

IEDER VOOR ZICH IN AZIË 

china en Oost-Aziatische landen profiteren 

van de huidige vorm van globalisering. hun 

export-gedreven economieën zorgen voor 

een overschot op de handelsbalans. Met 

hun culturele gerichtheid op het collectieve 

belang en een hoge waardering voor werk en 

technologie, zijn ze bij uitstek in staat om 

de competitiviteit en innovatiekracht van 

hun economie op peil te houden. Daarbij 

hebben ze een balans gevonden tussen een 

sterke en capabele staat en een relatief vrije 

markteconomie. 

het Zakelijk Herstel-scenario past daarom het 

beste bij deze landen. Die zijn immers gebaat 

bij verdergaande globalisering. De afbraak van 

traditionele, door het westen gedomineerde 

multilaterale instituties biedt hen de kans 

een grotere rol te spelen op het wereldtoneel. 

In Zakelijk Herstel geldt op internationaal vlak 

de macht van de sterkste en vindt de meeste 

handel en samenwerking plaats op basis 

van bilaterale overeenkomsten. Dit zal vooral 

voordelig zijn voor de machtigste landen: 

china en de VS.

china zal zich concentreren op het weerbaar 

maken van de chinese economie tegen 

Amerikaanse druk. Daartoe zal het zich 

toeleggen op het ‘Belt and Road Initiative’ (een 

ontwikkelingsstrategie gericht op verbinding 

en samenwerking tussen landen in Afrika 

en Eurazië) en technologische soevereiniteit 

nastreven. In dit scenario zullen kleinere 

landen, teneinde china’s leidende rol in 

te perken, mogelijk samen optrekken en 

verbinding zoeken met relatief kleine landen 

in andere regio’s.

De beweging richting individualisering zien 

we ook in internationale relaties: bij china 

dat sterk de nadruk legt op non-interventie 

bij andere staten en bij landen als Japan en 

Zuid-Korea die hun economieën afsluiten voor 

arbeidsmigranten.

In onze uitwerking van dit scenario krijgt 

duurzaamheid, door de nadruk op snel 

economisch herstel, een lage prioriteit. 

Dat roept de vraag op in hoeverre china en 

andere Aziatische landen hun voorgenomen 

duurzame investeringen daadwerkelijk zullen 

doorzetten. Op dit moment echter lijkt het 

erop dat verduurzamingsstrategieën in Azië 

niet on hold worden gezet. china kondigde in 

juni 2020 een stimuleringspakket aan ter 

waarde van 450 miljard dollar, waarvan een 

deel gericht is op verduurzaming. In navolging 

van Europa bouwt het land bovendien aan 

een emissiehandelsysteem dat in 2020 van 

start moet gaan. De chinese milieuorganisatie 

Environmental Defense Fund heeft in mei 

2020 aangegeven dat vertraging van dit plan 

door de coronacrisis beperkt lijkt te blijven. 

Van versnelling is echter evenmin sprake. Met 

de bouw van nieuwe kolencentrales zet china 

inzake energievoorziening ook nog steeds in 

op fossiele brandstoffen.

In technologisch opzicht sluit dit scenario aan 

bij de bestaande praktijk in de betreffende 

landen. Digitale technologie en technologie-

giganten worden er breed omarmd, net 

als de overtuiging dat technologie vele 

maatschappelijke problemen kan oplossen. 

Een en ander is terug te zien in de Japanse 

robotiseringsindustrie, die onder meer 

wordt ingezet in de (ouderen)zorg, en in 

het chinese sociale-kredietsysteem waarin 

digitale technologie wordt aangewend voor 

surveillancedoeleinden. Met name china 

gebruikt zijn digitale innovatievermogen 

bovendien om zijn (regionale) macht uit 

te breiden – zie bijvoorbeeld investeringen 

in de zogenaamde Digitale Zijderoute, een 

digitale infrastructuur voor telecom en mobiel 

internet. 
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DE VS KRUIPT IN ELKAAR

Onder president Trump lijkt de VS aan te 

sturen op een proces van de-globalisering 

zoals dat beschreven wordt in het scenario 

Sterke Grenzen. Trump ontwikkelt een nieuwe 

‘Grand Strategy’. Die is aanzienlijk minder 

gericht op directe Amerikaanse invloed (en 

waar nodig militair ingrijpen) en veel meer 

op het delegeren van verantwoordelijkheden 

aan partners. hogere importtarieven moeten 

ertoe leiden dat cruciale en waardevolle 

productieketens zoveel mogelijk binnen 

de eigen landsgrenzen terugkeren. Een 

populistisch discours moet daarbij de 

indruk wekken dat de Amerikaanse 

politiek zich toenemend zal richten op het 

collectieve belang. In de praktijk is en blijft 

individualisme echter diepgeworteld in de 

VS, waarmee het een cultuur heeft die niet 

aansluit bij dit scenario. 

het scenario Ingekaderde Vrijheid, waarin 

Amerikaanse technologie Amerikaanse 

problemen oplost, past wellicht beter bij 

de koers die de VS al voor de crisis inzette. 

cruciaal hierin zijn de positie en invloed 

van Amerikaanse Big Tech-bedrijven en de 

kracht van de Amerikaanse AI- en hardware-

industrie. Die krijgen in dit scenario ruim 

baan. Op dit moment is in de VS al een 

groeiende libertaire beweging te zien, die 

veel vertrouwen stelt in technologie om 

maatschappelijke problemen aan te pakken. 

Vraag is in hoeverre de Amerikaanse bevolking 

inperking van vrijheden door technologie 

toelaatbaar vindt. Binnen de logica van het 

Ingekaderde Vrijheid-scenario zouden mensen 

dit kunnen accepteren als structurele 

problemen in de Amerikaanse samenleving 

– groeiende ongelijkheid, beperkte 

solidariteit – dusdanig groot worden dat ze 

de maatschappij als geheel ontwrichten. Ook 

de tendens die kan worden waargenomen op 

de linkerflank van de Amerikaanse politiek is 

hier relevant: langzaam maar zeker ontstaat 

daar een beweging met radicale ideeën over 

sociaal-economische en ecologische thema’s. 

Een dergelijke ontwikkeling sluit aan op dit 

scenario.

Verder valt te bezien of de VS de ambitie 

om alle productie binnen de eigen grenzen 

te houden, kan waarmaken. Tegen de 

achtergrond van de coronacrisis en gezien 

de gespannen relatie die het land met china 

heeft, is het aannemelijk dat de VS in Mexico 

een nieuw productiegebied zal vinden. 

hoewel de VS onder leiding van Trump een 

ronduit vijandige houding heeft ontwikkeld 

tegenover Mexico, biedt het land veel 

mogelijkheden, zoals korte aanvoerlijnen en 

relatief lage lonen. Bovendien zal de vlucht 

van Mexicanen naar de VS afnemen als het 

Mexico economisch meer voor de wind gaat. 

Daarnaast zal een succesvol Mexico positieve 

spinoff-effecten genereren in andere delen 

van Midden- en Zuid-Amerika. 
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EUROPA VAART OP EEN MOREEL KOMPAS

wanneer we Europa vergelijken met de VS en 

china, dan valt op dat ze geen uitgesproken 

machtspolitiek uitoefent en, bij gebrek 

aan grote technologiebedrijven, ook op 

technologisch vlak weinig invloed heeft in 

de wereld. Dat is te interpreteren als zwakte, 

maar ook te beschouwen als een kiem voor 

Europees succes in de post-coronawereld. 

Europa kan leider zijn waar het gaat om 

structurele verandering en zou dus het 

scenario van Rechtvaardige Globalisering 

kunnen nastreven. het heeft tenslotte een 

rijke traditie als het gaat om samenwerken 

in een stakeholdermodel om brede 

maatschappelijke doelstellingen te behalen. 

In de afgelopen decennia heeft het zaken als 

mensenrechten en duurzaamheid, weliswaar 

ook uit onmacht, boven internationale 

machtspolitiek gesteld. Dat betekent dat 

Europa een geloofwaardige leider kan zijn in 

de opmars naar een rechtvaardiger, maar ook 

duurzamer en veiliger globaliseringsmodel.

Daarnaast dient zich voor Europa een 

grote kans aan in te zetten op een 

sterkere regulering van (te) machtige 

technologiebedrijven en kan het continent 

ijveren voor een decentraal model van 

digitale infrastructuur. Een collectivistische 

denkwijze, die innovatie en economische groei 

integreert in een breder maatschappelijk 

en moreel kader, sluit aan bij het Europese 

model van innovatie: wél technologie die 

ingebed wordt in de sociaal-maatschappelijke 

structuren van een samenleving en géén 

ongebreidelde creatieve disruptie door de 

vrije markt (zoals in de VS) of staatsgerichte 

innovatie met een ‘dubbel gebruik’ (zoals in 

china). Vanuit deze strategische principes is 

Europa in staat om een vuist te maken tegen 

de chinese en Amerikaanse technische en 

‘realpolitische’ wereldorde.

ONTWIKKELINGSLANDEN IN HET DEFENSIEF 
GEDWONGEN

Ontwikkelingslanden zullen over het 

algemeen hard geraakt worden door de 

coronacrisis, niet in de laatste plaats in 

economisch opzicht. Deze landen zijn bij 

uitstek kwetsbaar door het grote deel van 

de beroepsbevolking dat er in de informele 

sector werkt en dat dus geen enkel 

financieel vangnet heeft. Ook het feit dat 

voorzieningen als medische zorg en onderwijs 

er beperkt ontwikkeld zijn, draagt eraan bij 

dat ontwikkelingslanden minder goed in 

staat zijn om te gaan met een schok als de 

coronacrisis. Dit maakt de kans reëel dat een 

groot deel van de middenklasse er in armoede 

zal vervallen. De gevolgen van de coronacrisis 

zullen om al deze redenen het sterkst voelbaar 

zijn in deze landen.

Met name de ontwikkelingslanden die aan het 

begin staan van een moderniseringsproces 

hebben niet de politieke en financiële 

middelen om internationaal enige vorm 

van machtspolitiek te bedrijven. Zij zijn 

het meest gebaat bij het Rechtvaardige 

Globalisering-scenario. In alle overige 

scenario’s zijn zij overgeleverd aan de wil 

van de rijkste en machtigste landen. het 

enkele ontwikkelingsland dat erin slaagt 

een industriepolitiek vorm te geven, zal de 

unieke voordelen die dat met zich meebrengt 

– denk aan bijvoorbeeld specifieke kennis 

of schaarse grondstoffen – ten opzichte van 

andere landen meer strategisch kunnen 

benutten. Een dergelijke strategie past het 

best in het Sterke Grenzen-scenario.
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CONCLUSIE  

In dit document hebben we u meegenomen op een 
wereldreis langs vier mogelijke toekomstscenario’s. 
Zoals gezegd zijn deze scenario’s nadrukkelijk niet 
bedoeld om de toekomst in termen van zekerheden 
te voorspellen. Wat we er wel mee beogen is inzicht 
geven in juist een aantal fundamentele onzekerheden 
omtrent de toekomst – en daaruit destilleren we een 
aantal zekerheden. 

Zo maken we duidelijk dat de crisis een aantal 
reeds gaande ontwikkelingen heeft versneld. Neem 
bijvoorbeeld de toepassing van technologie: dankzij 
de crisis maakt het proces van digitalisering een 
ongekende versnelling door. Door nood gedwongen 
hebben mensen ervaren wat er op dit gebied allemaal 
mogelijk is. Een aantal praktijken – of het nu gaat om 
thuiswerken, het spelen van een online game of het 
bijwonen van een virtueel concert – waren al bekend bij 
een klein publiek, maar zijn nu ook bij de massa onder 
de aandacht gekomen. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben 
beschreven, kan de opname van deze praktijken in 
het alledaagse leven in de rest van de maatschappij 
ingrijpende veranderingen teweegbrengen. Die 
betreffen de inrichting van ons huis en van de publieke 
ruimte, maar ook de organisatie van de maatschappij 
en de wijze waarop we een duurzame samenleving 
zullen gaan inrichten. 

Ook op geografisch gebied zien we zekerheden in 
onzekerheid. Verschuivingen in het machtsoverwicht 
die China een grotere rol geven op het wereldtoneel 
zijn door de crisis verder op de spits gedreven. 
In het verlengde daarvan veranderen ook de 
posities van de VS en Europa, de twee andere grote 
machtsblokken in de wereld. Tegelijkertijd komt 
de autoriteit van multilaterale instituties als de 
Wereldgezondheidsorganisatie en de VN verder onder 
druk te staan. Of deze instituties overleven verschilt 

per scenario, zoals ook de rollen van de verschillende 
grote machtsblokken in ieder scenario een andere 
vorm hebben. 

De titel van dit document, de veerkrachtige wereld, 
krijgt in elk scenario zijn eigen betekenis. Een rode 
draad in de vier scenario’s is dat ze telkens laten zien 
welke keuzes de wereld, samenlevingen en individuele 
burgers kunnen maken om de pijn van de crisis 
enigzins te verzachten. Zakelijk Herstel laat een wereld 
zien die vooral drijft op ongeremde economische 
veerkracht. Sterke Grenzen verkent de veerkracht van 
sterke lokale banden. Ingekaderde vrijheid onderzoekt 
een wereld die zijn veerkracht zoekt in slimme 
technologieën. Deze drie scenario’s laten echter ook 
zien hoe deze mechanismen belangrijke menselijke 
waarden in het gedrang brengen. Met Rechtvaardige 
Globalisering speculeren we daarentegen over een 
veerkrachtige wereld waarin deze mechanismen wel in 
lijn zijn met menselijke waarden.

Tot slot zien we ook hoe het scenariodenken zelf 
tot meer veerkracht kan leiden. Scenariodenken 
simuleert verschillende mogelijke werelden en 
bevordert daarmee het denken over de vraag hoe we 
een veerkrachtige wereld – een wereld die voorbereid 
is op tegenslagen van allerlei soorten – daadwerkelijk 
kunnen realiseren.

Hoe de wereld er na de coronacrisis uit zal zien, hangt 
in grote mate af van de manier waarop de crisis zich 
verder zal voltrekken, hoe we daarmee omgaan en 
welke verhalen we elkaar er nu en straks over vertellen. 
Als FreedomLab zijn we ervan overtuigd dat onze 
scenario’s en de conclusies die wij daaraan verbinden, 
van groot belang kunnen zijn bij het beter begrijpen 
van de huidige ontwikkelingen en om grip te krijgen op 
de nabije en verdere toekomst.
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