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Introductie
Als gevolg van sociale, economische, politieke, technologische en klimatologische 

veranderingen staat Nederland voor een aantal grote opgaven. Om het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor te bereiden op deze bestaande en 

toekomstige uitdagingen heeft het cluster Strategie van de directie KIEM in samenwerking met 

FreedomLab een horizonscan ontwikkeld, waarin de meest relevante ontwikkelingen van de 

komende 10 jaar worden verkend.

Het onderliggende onderzoek heeft geresulteerd in vier toekomstscenario’s waarin we in 

uiteenlopende beelden schetsen hoe het Nederland van de toekomst eruit kan zien. Elk van 

deze scenario’s is opgebouwd uit verschillende thematische bouwblokken die voortkomen 

uit trends en ontwikkelingen ten aanzien van de verschillende aandachtsgebieden. Middels 

deze interactieve pdf kunnen deze thematische bouwblokken via de scenario’s individueel 

verkend worden. De scenario’s, en het complexe web aan thema’s waaruit ze zijn opgebouwd, 

bieden enerzijds inspiratie voor beleidsontwikkeling, maar kan ook helpen bij het creëren van 

draagvlak voor besluitvorming.

Op basis van het jaarplan van het cluster Strategie is vastgesteld dat deze horizonscan 

zich hoofdzakelijk zal richten op drie prioritaire aandachtsgebieden: ‘Ruimte en Regio’, 

‘Online Samenleving’ en ‘Overheid in Beweging’. ‘Ruimte en Regio’ betrekt zich op ruimtelijke 

vraagstukken binnen de context van demografische, economische en klimatologische 

veranderingen. Bij ‘Online Samenleving’ wordt aandacht gevraagd voor de impact van de 

digitale transitie op de samenleving. Tot slot richt ‘Overheid in Beweging’ zich op veranderingen 

binnen en rondom het openbaar bestuur en de wijze waarop die zich verhouden tot onze 

democratische rechtstaat. 

We kunnen ontwikkelingen op deze beleidsterreinen echter niet los zien van de grote 

veranderingen waar de wereld mee worstelt. Deze bepalen het krachtenveld waarbinnen de 

prioritaire aandachtsgebieden vorm zullen krijgen. In hoofdstuk 3 schetst Freedomlab op 

basis van haar onderzoek de belangrijkste macro-trends ten aanzien van sociaal-culturele, 

institutionele en technologische ontwikkelingen. Deze trends zijn deels feitelijk en deels meer 

speculatief van aard en bieden zo een aanvullend perspectief, geïnspireerd op bovengenoemde 

veranderingen en lange-termijn trends.

Tot slot biedt deze horizonscan niet alleen een inhoudelijke verkenning, maar biedt het ook een 

methodologische toolkit. De toekomst van Nederland is immers niet te vatten in een statisch 

beeld, maar vraagt om continue herijking ten aanzien van voortdurende veranderingen in de 

samenleving, geopolitieke ontwikkelingen in de rest van de wereld, de klimaatproblematiek 

en economische disrupties en de voortschrijdende inzichten die we daarover ontwikkelen. 

Gegeven deze veranderende en onzekere wereld, hopen wij dat deze toolkit beleidsmedewerkers 

zal uitnodigen op een speculatieve, reflexieve en bovendien speelse manier de thema’s in hun 

complexe samenhang te blijven onderzoeken. 

. 

Introductie
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De toekomst is ongewis
De manier waarop regio & ruimte, de online samenleving en overheid in beweging zich naar de 

toekomst toe ontwikkelen is tot op zekere hoogte ongewis. Zo is bijvoorbeeld het vertrouwen 

in de overheid nog relatief hoog, maar zien we ook signalen dat dit in toenemende mate onder 

druk komt te staan. Als het gaat om de digitale transitie, zien we ook een groeiende onzekerheid 

in hoeverre we grip op de ontwikkeling ervan kunnen houden. 

Bovendien mogen we verwachten dat de onderliggende thema’s in de toekomst nog verder 

met elkaar vervlochten raken. Zo zullen grote maatschappelijke uitdagingen ten aanzien van 

het klimaat, groeiende ongelijkheid én de woningbouwopgave andere eisen stellen aan de 

Rijksoverheid, maar mogelijk ook de relatie tussen ‘Den Haag’ en de rest van het land onder 

druk zetten. Digitalisering kan bijdragen aan het vinden en realiseren van antwoorden op deze 

uitdagingen, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijke tegenkrachten mobiliseren en leiden tot 

verdere polarisatie.

Gezien de complexe en inherent onzekere aard van deze vraagstukken, hun onderlinge relaties 

en het gegeven dat we tien jaar vooruitblikken, zal het moeilijk zijn om met een eenduidig 

antwoord te komen. In plaats van op zoek te gaan naar schijnzekerheden of te vervallen in 

wensdenken, proberen we juist de onzekerheid te omarmen en verkennen we de verschillende 

mogelijke ontwikkelingen op een systematische manier. Op deze manier dwingen we onszelf 

ook om de onderliggende thema’s vanuit uiteenlopende perspectieven te beschouwen en 

ontwikkelen we een rijker beeld.

De toekomst verkennen aan de hand van scenario’s
De resulterende scenario’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om de toekomst te voorspellen. 

Ze vormen speculatieve narratieven waarbinnen onzekerheden en thema’s in samenhang 

met elkaar onderzocht kunnen worden. Op basis van deze scenario’s kunnen vervolgens 

beleidsperspectieven ontwikkeld worden, waarmee we kunnen anticiperen op verschillende 

toekomsten; op alle scenario’s, het meest waarschijnlijke of gewenste scenario of op de 

grootste overeenkomsten tussen alle scenario’s.

Als basis voor onze vier scenario’s definiëren we twee kritieke dimensies van onzekerheid. Dit 

doen we op basis van de horizonscan ten aanzien van de drie aandachtsgebieden die voorafging 

aan de ontwikkeling van scenario’s. De eerste dimensie hangt samen met de kernvraag in welke 

mate wij grip kunnen behouden op de digitale transitie (Grip op de digitale transitie). Zo laten 

de thema’s binnen ‘Online Samenleving’ zien dat de digitale transitie kan leiden tot allerlei 

vormen van controleverlies – van grote techplatforms die de regels van de samenleving bepalen 

tot en met sociale groepen die zich verliezen in bubbels van desinformatie. 

1
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De tweede dimensie gaat over de kernvraag in hoeverre wij als samenleving ons zullen laten 

leiden door economische welvaart of, in het licht van een aantal grote opgaven op het gebied 

van klimaat en sociale ongelijkheid, meer gaan aansturen op brede welvaart. Door deze 

dimensies met elkaar te kruisen ontstaan vier scenario’s (zie figuur). 

In de uitwerking van de afzonderlijke scenario’s beschrijven we hoe we in het desbetreffende 

toekomstbeeld terecht zijn gekomen, welke kansen en de risico’s zich voordoen en hoe de 

samenleving zal omgaan met de meest onwenselijke aspecten van het scenario. Om inzichtelijk 

te maken welke thematische bouwblokken ten grondslag liggen aan elk scenario, en hoe deze 

zich onderling tot elkaar verhouden, hebben we elk scenario gevisualiseerd middels een thema 

mapping. De visualisaties zijn bovendien interactief; het is mogelijk om van de afbeeldingen 

en de themanummers in de kantlijn ‘door te klikken’ naar het desbetreffende thema in de 

horizonscan. 

Economische welvaart

Brede welvaart

Geen grip op de

digitale transitie

Grip op de

digitale transitie

1. Digitale wilde westen

3. Goedaardige Big Tech

2. Coöperatieve groei

4. Utopia 3.0
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Scenario 1: 
Het Digitale Wilde Westen
Tien jaar geleden leek de privacyvriendelijke oplossing voor 
de corona-tracing app nog op een onschuldig charmeoffensief 
van de grote techbedrijven. Inmiddels weten we dat dit slechts 
onderdeel was van een grotere beweging. Een klein aantal machtige 
marktpartijen bepaalt de bestuurlijke, economische, sociale en 
ethische spelregels van zowel de digitale als fysieke ruimte. Dit 
is een Nederland waarin het platform met de meeste gebruikers 
baatzuchtig de regels bepaalt.
 

Het bleek al snel dat de overheid bij de vormgeving van onze digitale ruimte 

aan de zijlijn stond als gevolg van een gebrek aan technologische kennis 

en een te afwachtende houding bij het innoveren van het openbaar bestuur.     

Ondanks de verwoede pogingen vanuit Europa om tot een ‘single digital 

market’ te komen, waren lidstaten toch te eigenwijs bij het ontwikkelen en 

adopteren van gemeenschappelijke standaarden voor datadeling. 

Door het gebrek aan interoperabiliteit, heeft het Europese model voor 

een digitaal gelijk speelveld geen schaal kunnen bereiken. Met het 

machtsvacuüm dat hiermee ontstond hebben nationale overheden, de 

controle over data, algoritmes en platformen volledig in de handen van 

internationale techpartijen gelegd.      Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 

een samenleving waarin burgers, bedrijven en overheden slechts beperkte 

datasoevereiniteit en privacy kennen en Amerikaanse en Chinese big tech 

partijen machtige gatekeepers, rulemakers en rentseekers zijn geworden.  
 

Digibetocratische overheid
In een wereld waarin digitalisering alle facetten van de samenleving begint 

te raken, mist deze ‘digibetocratische’ overheid de kennis en kunde om haar 

kerntaken uit te voeren. Breder aansturen op maatschappelijk welzijn is al 

helemaal niet meer aan de orde. Bij gebrek aan beter wordt het oplossen 

van maatschappelijke problemen daarom overgelaten aan de markt, in de 

hoop dat het bedrijfsleven uit zichzelf oplossingen aandraagt. Zo worden 

belangrijke maatschappelijke opgaven zoals klimaatmitigatie en -adaptatie 

en duurzaam en toekomstbestendig bouwen uiteindelijk wel aangepakt, 

maar alleen wanneer oplossingen ook economisch rendement opleveren. 

Data spelen een alsmaar grotere rol in de aanpak van maatschappelijke 

problemen en het gevolg van deze ontwikkeling is dat ook in het fysieke 

domein er steeds vaker sprake is van een winner-takes-all dynamiek die we 

al kennen uit de wereld van digitale platformen.      Steden blijken daarbij ook 

beter in staat om data te verzamelen en te benutten dan de Rijksoverheid, en 

deze is niet langer in staat om een integrale aanpak te ontwikkelen. Steden, 

en regio’s in hun kielzog, kiezen nadrukkelijk voor hun eigen pragmatische 

oplossingen.      Zo zien we bijvoorbeeld dat in delen van Nederland boeren 

er op grote schaal voor kiezen om hun grond in te zetten voor de opwek van 

zonne-energie. 

9
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Echter, waar duurzaamheidsdoelstellingen nog enigszins met gematigd 

succes via de markt behaald lijken te worden, zien we dit niet gebeuren voor 

sociaalmaatschappelijke thema’s zoals gelijkheid, inclusie en diversiteit. 

Zo zien we niet alleen online, maar ook in de fysieke ruimte bubbels ontstaan 

als gevolg van ‘slimme gated communities’, waarbij minderbedeelde sociale 

groepen door de grote platforms middels krediet scores in een lagere 

parallelle samenleving geduwd worden. Door deze erosie van sociale cohesie 

en democratische deliberatie en participatie wordt het land in toenemende 

mate geplaagd door grote sociale en politieke instabiliteit. Deze onhoudbare 

situatie dwingt de overheid zich te richten op de laatste verdedigingslinie 

door burgers te onderwijzen in ‘digitale weerbaarheid’ in de hoop dat burgers 

zich nog enigszins zelfredzaam kunnen maken in dit digitale wilde westen. 

*

*
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Scenario 2: 
Coöperatieve groei
Na een reeks van schandalen rond de machtige online platformen, 
van stelselmatige discriminatie tot inmenging in verkiezingen, was 
de maat vol. Europa greep in. Middels assertief mededingingsbeleid 
én industriepolitiek, slaagde de EU erin nieuwe spelregels te 
introduceren voor de online samenleving. Dit heeft geleid tot een 
explosie van ‘glokale’ alternatieve platformen die voor en door de 
burger zijn opgezet, georganiseerd en beheerd. 
 

Deze hernieuwde greep op de digitale wereld sluit aan op een bredere 

politieke beweging die het juk van het neoliberalisme probeert af te 

schudden. Overheden gaan voortaan weer steviger toezien op het goed 

functioneren van de markt. Een belangrijke pijler van deze strategie is het 

creëren van een gelijk en open speelveld in de digitale economie, tussen 

platformen, aanbieders van diensten én gebruikers. 

Data-soevereiniteit, voor burgers en ondernemers is hierin van groot belang. 

Brussel neemt het voortouw, want alleen op Europese schaal is het mogelijk 

grip te krijgen op de grote en machtige platformen.      Als alternatief voor de 

Chinese en Amerikaanse platformen ontstaan er Europese decentrale, maar 

interoperabele ecosystemen. De data en algoritmes hiervan zijn in handen 

zijn van de betrokken partijen en hun gebruikers. Zij stellen gezamenlijk 

vaste welke regels binnen hun ecosysteem van toepassing zijn. 

Digitale economie voor de hele samenleving
Europa en haar lidstaten zijn erin geslaagd om het falen van de 

(digitale) markt aan te pakken: de informatie-asymmetrie en 

machtsconcentratie zijn fors afgenomen. Dankzij open data en 

interoperabele systemen, aandacht voor eerlijke winstdeling, 

burgerdividend en andere nieuwe vormen van eigenaarschap zien we 

dat de digitale economie ten goede komt aan de gehele samenleving. 

Bovendien is de autonomie en zelfredzaamheid van burgers en 

consumenten groot en is ook de sociale mobiliteit is ongekend hoog.

Zo lang dit model werkt, en grote problemen uitblijven, blijft de rol 

van de overheid beperkt tot het monitoren van de ontwikkelingen. De 

rol van de Rijksoverheid wordt dan ook een stuk kleiner dan in het 

verleden. Juist als gevolg van digitalisering wordt het ook mogelijk 

om meer taken over te dragen aan lokale overheden. Gemeenten en 

provincies krijgen steeds meer de vorm van een ‘liquide democratie’ 

met meer inspraak voor burgers, digitale referenda en transparante 

lokale besluitvorming. Nederland is een van de grote aanjagers 

geweest van dit digitale subsidiariteitbeginsel, dat in Europa gestaag 

aan politieke invloed wint. 

*

*

*

*

Zoom in om de thema’s 
te bekijken.
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Sociaal-cultureel zien we een nieuwe balans ontstaan tussen lokaal 

en globaal. Online neemt de diversiteit aan platformen toe en worden 

netwerken kleiner.      In het fysieke domein wordt de stedelijke 

omgeving steeds slimmer. Burgers kunnen, mede dankzij digitale 

oplossingen, in toenemende mate in hun nabije leefomgeving blijven 

om te werken, sporten, eten en winkelen. Vaak is dit ofwel in de stad 

zelf of in een buitenwijk die ook alle noodzakelijke voorzieningen 

kent. Hiermee wordt de droom van de ’10-minuten stad’ werkelijkheid. 

De economische en culturele kloof tussen stad en platteland groeit 

ondertussen gestaag verder. Europa gaat zo steeds meer lijken op een 

verzameling stadstaten, tegen een decor van natuur en landbouw. 

Het model van lokale directe democratie en coöperatieven kent ook 

duidelijke schaduwzijden. Een gelijk speelveld tussen een grote 

verscheidenheid aan spelers impliceert ook dat er continu sprake is 

van competitie en strijd. In deze sterk geïndividualiseerde wereld is het 

echter niet vanzelfsprekend dat iedereen over de benodigde talenten 

en kennis beschikt om mee te gaan in de strijd. Bovendien kent deze 

open digitale wereld ook een grote mate van monitoring en tracking. 

Dit gebeurt niet meer van bovenaf, door overheden of grote tech 

bedrijven, maar door burgers zelf. De sociale druk om ‘mee te doen’ en 

te presteren is hoog. Iedereen kijkt naar iedereen in deze decentrale 

scoreboardsamenleving en wie achterblijft wordt langs nieuwe 

scheidslijnen opnieuw buitengesloten.

 

 

*

*

*
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Scenario 3: 
Goedaardige big tech 
De grote techbedrijven schieten de samenleving steeds vaker 
te hulp. Het enthousiasme hiervoor is groot en techbedrijven 
krijgen ook ruimte om te experimenteren in de gezondheidszorg, 
de woningmarkt en het onderwijs. Digitalisering is nu overal, van 
scholen tot woningen, maar overheden blijven hierin achter en 
verliezen langzaam maar zeker de grip op de digitale wereld en op 
de samenleving als geheel.
 

Het proces van digitalisering heeft veel goeds gebracht. De grote 

technologiebedrijven zijn erin geslaagd om hun kennis en producten 

ten goede te laten komen aan samenleving. Hun oplossingen 

werken kostenverlagend en zijn bovendien van grote waarde voor 

het onderwijs en in de zorg. Deze bedrijven zijn bovendien krachtige 

aanjagers van de energietransitie geworden. Deze rol en houding 

hebben de kritiek op deze bedrijven grotendeels doen verstommen. 

De samenleving vraagt dan ook niet langer om striktere regelgeving 

voor digitale platformen en overheden houden gepaste afstand van de 

online samenleving. In plaats daarvan beperkt de Rijksoverheid zich 

grotendeels tot een klassiek fiscaal investeringsbeleid, om de kwaliteit 

en de toegang tot onderwijs, woningen en arbeid te garanderen voor 

iedereen die bij de private oplossingen buiten de boot valt.
 

Kerntaken overheid onder druk 

Hiermee is echter nog niet alles gezegd. Doordat de overheid op 

deze manier nog altijd geen grip krijgt op digitalisering, komen 

de kerntaken van de overheid op een nieuwe manier onder druk 

te staan. Dit geldt onder andere voor de woningmarkt. De overheid 

probeert, weliswaar op afstand, de regie te voeren, maar ze is daarbij 

volledig afhankelijk geworden van de digitale oplossingen van 

private ondernemingen waar ze feitelijk geen goed zicht op heeft.  

Slimmere en schonere bouwmethoden helpen bij het realiseren van 

de woningbouwopgave en de flexibiliteit van living-as-a-service sluit 

aan bij de woonwensen van een nieuwe generatie     , maar het wordt 

voor de (rijks)overheid wel steeds lastiger om, bijvoorbeeld, toezicht te 

houden op de woningmarkt. 

Een overgroot deel van de Nederlandse samenleving lijkt, zoals 

gezegd, wel tevreden met het gevoerde beleid voor de brede welvaart 

en profiteert ook van de slimme oplossingen. Voor een deel van de 

samenleving geldt dit echter niet. Deze mensen vallen buiten de 

boot, omdat ze niet over de financiële middelen beschikken of de 

vaardigheden missen om digitale diensten optimaal te benutten. Voor 

de noden van deze burgers hebben de private platformen weinig oog 

en ze dreigen hierdoor buitengesloten te worden van bijvoorbeeld de 

woning- en arbeidsmarkt. 

Zoom in om de thema’s 
te bekijken.

*

*

*
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Daarbij komt dat het betaalbaar en ‘smart’ wonen bekostigd wordt met 

de inzichten die verkregen worden uit de smart home en smart city 

data van burgers.

Hier liggen duidelijk een aantal belangrijke taken voor de overheid     , 

maar deze functioneert vooral als ‘bezemwagen’ die de zwakkeren 

in samenleving opraapt, die door de techbedrijven in de steek zijn 

gelaten. Deze vorm van beleid is daarmee vooral gericht op de korte 

termijn, terwijl lange termijn opgaven in de publieke ruimte, zoals 

duurzaamheid, data soevereiniteit en innovatie aan de markt worden 

toevertrouwd. 

De korte-termijn focus op verdelingsvraagstukken bemoeilijkt ook 

de besluitvorming op bepaalde vraagstukken. Zo ontstaan steeds 

vaker concurrerende ruimteclaims in Nederland, vooral voor kritieke 

infrastructuur op het gebied van energie en transport. 

Maar ook in de woningbouw worden, zoals gezegd, de problemen niet 

echt opgelost en blijft een deel van de samenleving buitengesloten 

door het gebrek aan grip op de private oplossingen waarvan de 

woningmarkt steeds meer afhankelijk is. 

Het overhevelen van allerlei taken aan de technologiebedrijven blijkt zo 

geen duurzaam model. Grote problemen vragen om grote antwoorden 

en daarvoor blijft het nodig om politieke keuzes te maken, gestoeld 

op democratische besluitvorming. In dit scenario ontbreekt het de 

overheid echter aan vaardigheden om mee te denken, mee te beslissen 

en mee te kijken met de technologiereuzen.      Als het niet al te laat 

is om deze capaciteiten alsnog te ontwikkelen, zal de overheid ook 

zichzelf moeten digitaliseren om op gelijke voet met de technologie 

bedrijven te staan. 

Dit kan doordat de overheid zelf initieert en investeert ten aanzien 

van digitale oplossingen, maar ook doordat ze de burger een steviger 

positie biedt ten opzichte van de grote technologiebedrijven. 

Met andere woorden, als tegenreactie op de macht van grote 

platformen kan de overheid er ook voor kiezen macht en 

verantwoordelijkheid te verschuiven naar lagere overheden en 

individuele burgers. 

*
* 

*

*

*

*

*

*

*
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Scenario 4: 
Utopia 3.0 
Nederlandse overheid en ICT was nooit een gelukkige combinatie, 
maar met de introductie van DigiDelta is daar verandering in 
gekomen. Dit e-government platform van de Nederlandse overheid 
bewees namelijk het tegendeel. Of het nu gaat om het tracken van je 
carbonpunten, je suikertax-score, online stemmen of een overzicht 
van de microkredieten waaruit je basisinkomen bestaat: Digidelta 
is de one-stop-shop voor al je burgerzaken. Bovendien fungeert het 
platform als het centrale dashboard voor de overheid om realtime 
aan te sturen op brede welvaart. 
 

De coronacrisis toonde reeds welke enorme veranderingen en 

transformaties onze politieke, economische en sociale systemen 

kunnen ondergaan. Maar klimaatverandering en andere crises in 

de afgelopen jaren, hebben aangetoond dat het ‘optimaliseren’ van 

bestaande praktijken en systemen niet voldoende is. Daarvoor zijn de 

uitdagingen te groot, complex en veelomvattend. De samenleving heeft 

er daarom voor gekozen om de spelregels die ten grondslag liggen aan 

deze systemen grondig te veranderen. 

De eerste nieuwe spelregel betrof het verbreden van het economische 

ideaal van maximale groei tot een breed begrip van welvaart. Zonder 

deze nieuwe spelregel die voorschrijft dat veiligheid, gezondheid, 

duurzaamheid en gelijkheid diep verankerd moeten zijn in onze 

systemen en modellen, zou het streven naar welvaart zichzelf 

uiteindelijk ondermijnen. De tweede nieuwe spelregel heeft betrekking 

op de digitale transitie en schrijft voor dat de samenleving absoluut 

grip moet hebben op nieuwe digitale technologie en de toepassing 

ervan. Zonder toezicht en inspraak kunnen deze innovaties 

gemakkelijk nadelig uitpakken voor de samenleving als geheel, 

bijvoorbeeld omdat ze groepen uitsluiten of bewust misbruikt kunnen 

worden door kwaadwillenden. Vanuit dit publieke belang ontwikkelde 

de overheid daarom nieuwe sociaal-ethisch spelregels voor 

digitalisering, om technologie daadwerkelijk voor ons te laten werken. 

Ruimte voor lokale oplossingen
In dit scenario komt innovatie tot stand door steden en regio’s de 

ruimte te geven om te experimenteren met hun eigen oplossingen. 

Hierbij gaan ze meer uit van hun eigen capaciteiten en kunnen ze, 

bijvoorbeeld, werken aan lokale productieketens in de landbouw 

waarbij ze ook hun eigen afweging kunnen maken ten aanzien van 

uiteenlopende belangen en ambities. Van de rijksoverheid vereist dit 

model wel stootvast en veerkrachtig bestuur; regio’s kiezen hun eigen 

weg en experimenteren betekent soms ook mislukken. Echter, wanneer 

dit model slaagt, biedt dit wel grote kansen voor Nederland.      Ons land 

kan zich langs deze lijn positioneren als (wereldwijde) proeftuin voor 

innovatie en nieuwe spelregels. Digitalisering kan hierbij helpen om dit 

beleid effectiever te maken en biedt tools voor een digitale overheid om 

*

*

Zoom in om de thema’s 
te bekijken.
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nieuwe beleidsvormen te prototypen, zoals open-source platforms voor 

discussie en inspraak, het verlagen van kosten om proeftuinen op te 

zetten en te monitoren en om geslaagde experimenten op te schalen. 

Voor het realiseren van brede welvaart en het verkrijgen van 

maatschappelijk draagvlak voor de, soms lastige, keuzes die daarvoor 

nodig zijn, is een inclusieve online samenleving een vereiste. 

Burgers komen zo in contact met andere groepen in de samenleving 

en andere ideeën. Zo onderwijzen ze elkaar en zijn ze in staat om 

zichzelf en hun leefstijl te veranderen. Dit heeft positieve effecten op 

het sociale kapitaal, en daarmee op inclusie en gelijkheid. Het geeft op 

den duur ook vorm aan een nieuw sociaal contract, waarin vertrouwen 

centraal staat en dat boogt op een Groot Verhaal, waarin mensen zich 

herkennen en erkend voelen. 

Helaas kan een sterkere overheid ook op gespannen voet komen 

staan met democratische besluitvorming. Dat geldt zeker wanneer 

transitievraagstukken radicale besluiten vereisen. Een vastberaden 

overheid, gesterkt door electoraal succes kan bijvoorbeeld besluiten 

nemen die niet geheel langs democratische kanalen gaan. 

Een overheid die weinig democratische verantwoording aflegt, kan 

in zichzelf ook weer leiden tot toenemende polarisatie of uitsluiting 

van groepen in de samenleving die de snelle verandering met moeite 

bijbenen.      Een ander risico is dat er geen consensus bestaat over 

de grote missie of het meta-narratief waar het Nederlandse missie-

gedreven beleid zich aan moet committeren. Het bestrijden van 

groeiende sociaaleconomische ongelijkheid of klimaatverandering 

zijn daar waarschijnlijk onderdeel van, maar het is de vraag hoe 

deze ambities precies uitgewerkt worden. Daarover zal consensus 

bereikt moeten worden tussen verschillende politieke stromingen en 

maatschappelijke stakeholders, terwijl zij uiteenlopende visies en 

belangen hebben. 

*

*

*

*

*
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Reflectie op de 4 scenario’s
De scenario’s beschrijven vier verschillende werelden aan de hand van de twee dimensies van 

onzekerheid. In elk scenario wordt een specifieke invulling gegeven aan een aantal belangrijke 

sleutelthema’s dat van groot belang is gebleken in deze toekomstverkenning. In deze reflectie 

bespreken we deze thema’s en hoe de invulling precies verschilt tussen de scenario’s en hoe we 

dit het beste kunnen begrijpen.

Datasoevereiniteit en privacy   

Een belangrijk vraagstuk ten aanzien van de online samenleving, en de vraag of de overheid 

daar grip op kan krijgen, heeft betrekking op de mate waarin burgers (en ondernemers) 

zeggenschap hebben over hun eigen data en in staat zijn om hun privacy te waarborgen. Het 

is duidelijk dat in de scenario’s waarin de overheid geen grip heeft op digitale ontwikkelingen, 

burgers feitelijk zijn overgeleverd aan de plannen en technologische oplossingen van de 

technologiebedrijven. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat de privacy van burgers 

daadwerkelijk geschonden wordt en dat deze bedrijven misbruik maken van data. Los van 

de vraag of dit uiteindelijk wenselijk is, kan de markt wel degelijk in staat zijn om veilige en 

schaalbare oplossingen te ontwikkelen. In de scenario’s waarin de overheid wel grip heeft op 

de online samenleving is datasoevereiniteit en privacy telkens een belangrijke voorwaarde 

voor die grip. Met andere woorden: zolang niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan er nooit 

sprake zijn van betekenisvolle grip. Toch zitten hier ook addertjes onder het gras. In scenario 2 

is data-soevereiniteit weliswaar wettelijk en technisch gewaarborgd, maar ontstaat er vanuit 

de (moralistische) maatschappij wel veel druk op burgers om transparant te zijn, bijvoorbeeld 

over hun leefstijl. Dit leidt ertoe dat burgers zich alsnog gedwongen voelen, bijvoorbeeld uit 

angst voor uitsluiting, om delen van hun data alsnog openbaar te maken. In scenario 4 zijn 

datagrondrechten verankerd in de nieuwe spelregels, maar lijkt de overheid zich wel het recht 

toe te eigenen om inzicht te krijgen in data om bepaalde prikkels uit te kunnen delen en zo 

gedragsverandering te bewerkstelligen.

Digitalisering in relatie tot de fysieke wereld 

In elk van de scenario’s dringt de digitale transitie steeds verder door in het leven van alledag. 

Onvermijdelijk, zo lijkt het, zal digitalisering daardoor ook (nog meer) zijn weg vinden in de 

fysieke wereld. Grofweg kunnen we stellen dat in beide scenario’s waarin de overheid geen 

grip heeft op digitalisering, de grote technologiebedrijven zich steeds meer gaan inmengen in 

(traditionele) systemen in de fysieke wereld, zoals onderwijs, mobiliteit of zorg. Daar liggen dan 

ook kansen, zo luidt de veronderstelling, om op basis van data en kunstmatige intelligente, 

systemen efficiënter en effectiever te maken. Zolang hiermee winst gemaakt kan worden, zullen 

bedrijven niet aarzelen om deze stappen te zetten. In deze scenario’s is het echter wel steeds 

de vraag wie hiervan profiteert en wie er buiten de boot valt. Met name in scenario 1, waarin de 

2
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overheid enkel kan en wil sturen op economische groei en welvaart, bestaat zo de kans dat een 

winner takes all dynamiek ertoe leidt dat in systemen zoals mobiliteit of zorg, een enkele, of een 

klein aantal spelers, de dienst zal uitmaken. De overheid verliest dan niet alleen de bestuurlijke 

grip op de online samenleving, maar ook op de samenleving als geheel.

In de andere twee scenario’s verschilt de impact van digitalisering op de fysieke wereld weer 

op een andere manier. In scenario 2 zijn het voornamelijk coöperatieve initiatieven die de 

dienst gaan uitmaken in de fysieke wereld. Als een radicaal-democratisch alternatief drukken 

zij de (rijks)overheid naar de achtergrond en verschuift de resterende publieke controle 

grotendeels naar lokale overheden. Deze kunnen, aangestuurd door nieuwe vormen van directe 

democratie, nog wel hier en daar bijsturen. In scenario 4 is de overheid nadrukkelijk de partij 

die experimenten in de fysieke wereld aanjaagt, bijvoorbeeld door middel van institutionele 

innovatie. Hiermee hoeft ze niet zelf nieuwe systemen te ontwikkelen of bestaande systemen te 

nationaliseren, maar voert ze wel nadrukkelijk regie over nieuwe oplossingen en draagt ze bij 

aan noodzakelijke randvoorwaarden. 

Centraal en decentraal sturen
Zowel in de wereld van online platformen, als in de fysieke wereld, is het een open vraag of 

de centrale organisatie van platformen (en digitale systemen in bredere zin) houdbaar is of 

dat we in de komende jaren een beweging richting decentralisering zullen zien. We hebben 

hierin verschillende varianten gezien. Scenario’s 1 en 3 laten een wereld zien waarin online 

platformen alsmaar meer macht naar zich toetrekken en waarin ze deze ook laten gelden 

in de fysieke wereld. Het verschil is wel dat in scenario 1 deze macht de overheden feitelijk 

buitenspel zet, terwijl in scenario 3 de overheid er zelf voor kiest om op ‘gepaste afstand’ van de 

markt te blijven. In scenario 4 is het juist de overheid die zich weer opstelt als de belangrijkste 

en centrale actor in de samenleving en nadrukkelijk top-down keuzes maakt en systemen 

implementeert. 

In technologisch opzicht hoeft hiervoor niet zoveel te veranderen, maar in plaats van het 

bedrijfsleven wordt de overheid wel de bepalende actor. Deze vorm van besturen kan, in dit 

scenario, rekenen op steun van de samenleving, maar zal vermoedelijk toch grote weerstand 

oproepen wanneer de overheid vervolgens te hard van stapel loopt. Scenario 2 is, wat betreft 

decentralisering van controle, het meest radicale scenario. Dit scenario vraagt dan ook om 

radicale technologische en institutionele innovatie, waarmee afstand genomen wordt van het 

idee van centraal sturende actoren, zowel publiek als privaat.

Brede welvaart
Het streven naar brede welvaart krijgt in de verschillende scenario’s een eigen invulling. In 

lijn met de gekozen onzekerheidsdimensies is het vanzelfsprekend dat de overheid hierin een 

grote rol speelt in scenario’s 3 en 4. In scenario 4 is dit streven het meest uitgesproken en grijpt 

de overheid alle kansen en digitale middelen aan om brede welvaart te bewerkstelligen. Zelfs 

wanneer dit mogelijk ten koste gaat van het democratische proces. In scenario 3 concluderen 

we dat het streven naar brede welvaart ernstig belemmerd wordt wanneer de overheid er niet 

in slaagt grip te houden op de digitale transitie. Het belang daarvan zal in de toekomst zo 

groot zijn, dat het nauwelijks denkbaar is dat een overheid haar kerntaken nog kan uitvoeren 

wanneer zij niet voldoende grip heeft op digitalisering. Laat staan dat ze dan in staat zou zijn 

om structureel werk te maken van brede welvaartsdoelstellingen.

In scenario’s 1 en 2 is de eventuele toename van brede welvaart eerder het (min of meer) 

toevallige gevolg van de toepassing van slimme oplossingen door bedrijven of coöperatieve 

organisaties die in eerste instantie hun eigen (korte termijn) doelstellingen najagen. Zo kan 

het in scenario 1 best zo zijn dat er allerlei duurzame of rechtvaardige oplossingen worden 

aangedragen, maar dit zal alleen het geval zijn wanneer de ontwikkelaars hier onmiddellijk 

brood in zien. Ook in scenario 2, dat vanwege het coöperatieve karakter al veel meer op de brede 

belangen van alle stakeholder is gericht, lijkt de nadruk toch ook vooral te liggen op de korte 

termijn en zijn technologische oplossingen vooral gericht op het bewerkstelligen van welvaart 

en genot. Brede welvaart, in termen van duurzaamheid, rechtvaardigheid of gezondheid en 

veiligheid, blijft daarin een vorm van gelukkige bijvangst. Een interessant element in scenario 

2 is wel de mogelijkheid dat burgers elkaar scherp in de gaten houden en elkaar voortdurend 

langs een morele meetlat leggen. Hoewel dit natuurlijk niet zonder meer een wenselijk beeld 

is, schept het wel mogelijkheden voor aanpassingen in onze leefstijl die, uiteindelijk, ook onze 

brede welvaart ten goede komen.

Regie over ruimte
Ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken is het in de verschillende scenario’s telkens 

de vraag op welk niveau besluitvorming plaatsvindt en hoe verschillende belangen tegen 

elkaar opwegen. Zo is het duidelijk dat in beide scenario’s waarin welvaart in enge zin wordt 

nagestreefd, private belangen als vanzelf voorrang krijgen. In scenario 1 geldt dit nadrukkelijk 

voor de belangen van grote technologiebedrijven aangezien overheden niet langer in staat om 

hen tegenwicht te bieden. Dit betekent bijvoorbeeld dat deze bedrijven de beschikking krijgen 

over ruimte, duurzame energie en koelwater om hun datacenters te bouwen en te exploiteren. 

Daarnaast krijgt woningbouw voorrang op andere vormen van ruimtegebruik, zoals natuur, 

waarvan de economische meerwaarde minder direct duidelijk is. In scenario 2 zijn het met 

name particuliere belangen die voorrang krijgen. Er is tenslotte geen sprake meer van centrale 

regie, noch door overheden, noch door het bedrijfsleven. Het zijn daarom bij uitstek diegenen 

die in staat zijn de nieuwe technologische middelen optimaal te benutten, die ook in ruimtelijke 

kwesties aan het langste eind trekken. 

In het derde en vierde scenario, waarin het nastreven van brede welvaart voorop staat, worden 

andere afwegingen gemaakt. Dat neemt echter niet weg dat in scenario 3 grote (technologie)

bedrijven feitelijk de touwtjes in handen hebben. Dit leidt tot een technocratisch proces van 

besluitvorming en een groot vertrouwen in technologische oplossingen om ook ruimtelijke 

problemen op te lossen. De bemoeienis van deze partijen kan, in theorie, weliswaar bijdragen 

aan efficiënt en duurzaam gebruik (en beheer) van de beschikbare ruimte, maar maakt 

de publieke ruimte ook tot een plek waar bijvoorbeeld veel (persoonlijke) data verzameld 

wordt en in grote mate (gepersonaliseerde) advertenties worden aangeboden. Niet iedereen 

zal zich in die geprivatiseerde publieke ruimte welkom en veilig voelen. In scenario 4 ligt de 

verantwoordelijkheid voor veel ruimtelijke vraagstukken juist bij de regio. Er is dan ook veel 

ruimte voor lokale experimenten en eigen oplossingen. In combinatie met de focus op brede 

welvaart, kan dit leiden tot betere afstemming tussen verschillende vormen van ruimtegebruik 

(zoals landbouw en natuur) en ontstaan ook vormen van gedeeld eigenaarschap en daarmee 

ook gedeelde verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes.
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Macro Trends
Deze 4 scenario’s en 29 thema’s geven een breed overzicht van de meest relevante vraagstukken 

en ontwikkelingen binnen de drie prioritaire aandachtsgebieden van BZK voor de komende 10 jaar. 

Echter om deze thema’s in hun oorsprong en bredere context begrijpen, is het belangrijk om deze te 

bezien tegen de achtergrond van grotere veranderingen in het macrolandschap of -context. Dit zijn 

zogenaamde ‘exogene’ veranderingen die van invloed zullen zijn op de prioritaire aandachtsgebieden, 

ongeacht welke ontwikkelingen zich daarbinnen voltrekken. Daarom bieden we, op basis van het 

onderzoek van FreedomLab, een kort overzicht van de sociaal-culturele, institutionele en technologische 

ontwikkelingen in de macrocontext die op de eerdergenoemde scenario’s en thema’s inwerken. 

Deze bredere inbedding zal uiteindelijk helpen bij het nadenken over mogelijke relaties tussen thema’s, 

en biedt verdere inspiratie voor het ontwikkelen van rijkere scenario’s. 
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Socio-culturele trends
De manier waarop we ons tot elkaar en tot onze instituties 
verhouden wordt sterk bepaald door de sociaal-culturele 
context. Hoewel onze cultuur voortdurend in beweging is en niet 
zonder ambivalentie te duiden is, kunnen we wel voorzichtig een 
aantal trends aanraken die onze huidige tijdsgeest92 kunnen 
karakteriseren. Een aantal denkers spreekt in dit kader over een 
metamoderne tijdgeest . Dit wordt gezien als een antwoord op 
het modernisme – de filosofie van de verlichting – en het meer 
recente postmodernisme. Het huidige metamodernisme neemt 
als het ware een tussenpositie in; tussen het grote ideologische 
verhaal van het modernisme en de ironische, sceptische en 
deconstructieve houding van het postmodernisme. 

Dat wil zeggen dat we juist weer op zoek gaan naar grote 
verhalen, terwijl we ons ook bewust zijn van de complexiteit 
van de werkelijkheid en de tegenstrijdigheden die zich 
onvermijdelijk voordoen. Onlinecultuur speelt een belangrijke 
rol in het metamodernisme, omdat op het internet, via sociale 
media en virtuele gemeenschappen nieuwe grote verhalen 
gevormd, en gedeeld worden. Digitale middelen maken het ook 
mogelijk om snel en gemakkelijk contraire kennis en verhalen 
in het spel te brengen en daarop van perspectief en inzicht 
te wisselen. Ondanks dat dit niet gelijk tot consensus leidt, 
ontstaan hierdoor wel nieuwe verbindingen en netwerken. 
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1. Pragmatisch utopisme:
In reactie op de grote, complexe problemen van de 21e eeuw zien we steeds vaker de roep om 

fundamentele systeemverandering van de moderne samenleving en economie (RR Aanpak 

klimaatverandering, Sociaaleconomische ongelijkheid en ruimtelijk beleid).93 Hierin zien we ook een 

terugkeer van het verlangen naar utopische Grote Verhalen94 en meta-narratieven die een duidelijk 

moreel oordeel vellen, zoals bijvoorbeeld missie-gedreven beleid95 of het populaire thema van Big 

History96 (e.g. zie de populariteit van denkers zoals Harari of Bregman).           Tegelijkertijd staan velen – 

terecht – sceptisch tegenover dergelijke meta-narratieven, en moeten daarom verbonden worden met 

een pragmatische inslag en continue toetsing aan de empirische werkelijkheid.97 

Waarden zoals transparantie, openheid, authenticiteit zijn daarin belangrijk voor draagvlak en 

participatie van stakeholders rondom een dergelijk Groot Verhaal en meta-narratief.98

2. The medium is the message:   

De digitale netwerksamenleving heeft een andere logica van communiceren (e.g. de oculaire 

democratie)99 en informatieoverdracht (e.g. memes).100           Hierbij zijn affect en diepte belangrijke 

kwaliteiten101,           en zijn sociale media en virtuele werelden de primaire kanalen van interactie en 

informatie-uitwisseling.102

3. Problemen van het leven in een complexe wereld:   

Het proces van modernisering heeft niet alleen geleid tot ecologische degradatie en persistente 

ongelijkheid, maar veroorzaakt ook een groeiende problematiek rondom mentale gezondheid.103 

Dat komt omdat de instituties (e.g. educatie104), normen en waarden (e.g. werkethiek), en wereldbeeld 

(e.g. het mechanistische wereldbeeld) – kortom de maatschappelijke value-meme105 – die de afgelopen 

eeuwen zijn ontwikkeld niet goed aansluit bij het leven in een postindustriële netwerksamenleving. 

Deze kent een hoge mate van complexiteit, veranderlijkheid, en innovatie, en dat eist veel van de 

mentale weerbaarheid van burgers.           Veel ontwikkelingsproblemen van Nederland zijn daarom niet 

louter economisch-materieel van aard, maar eerder spiritueel-emotioneel106.                     Digitalisering, 

virtualisering en vernetwerking versterkt dit spanningsveld. 107  

4. Een digitale netwerkdemocratie:   

In een vitale democratie wordt actief over waarden, perspectieven, en idealen gedebatteerd, en worden 

deze middels kritische deliberatie tegen elkaar afgeruild. Digitalisering kan dit proces versnellen108 door 

alle burgers en maatschappelijke stakeholders met elkaar te verbinden in sociale netwerken. Door op 

een creatieve manier verschillende perspectieven en vaardigheden bij elkaar te brengen, ontstaat de 

mogelijkheid voor een collectieve intelligente en een versterkt probleemoplossend vermogen.109           

Een analyse van dergelijke netwerken kan waardevolle maatschappelijke informatie opleveren, 

bijvoorbeeld hoe een concentratie van nodes kan duiden op filterbubbel en sociaal-politieke 

polarisatie110 of hoe het bij elkaar brengen van partijen die aan dezelfde oplossingen werken in 

hackatons voor publieke innovatie kunnen stimuleren.111 
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5. Denken en werken als een netwerk:   

We leven in een "post-truth"  tijdperk van groeiend "perspectivisme112" waarin iedereen zijn eigen 

waarheid en alternatieve feiten heeft, en die actief op sociale media kan construeren. Tegelijkertijd zien 

we een aantal bewegingen die deze verkruimeling in de online samenleving wil tegengaan, en actief 

werkt aan intersubjectieve waarheid. Denk bijvoorbeeld aan het succes van het model van Wikipedia113, 

de opkomst van online communities zoals Reddit114 waarin expliciete gebruikersnormen gelden en 

contentmoderatie leidt tot constructieve discussies, of de groeiende open-source beweging waarin op 

basis van vrije informatiedeling en interactieve ideeënuitwisseling innovatie ontstaat.115 

Actief stakeholdermanagement116 en het vermogen om het volume, complexiteit en efficiënte van 

informatie-uitwisseling te versnellen  zijn mogelijk belangrijke competenties in een wereld van 

filterbubbels en desinformatie. Om digitale democratische processen open, publiek en democratisch 

te houden voor alle gebruikers moeten aan enkele technische randvoorwaarden voor digitale systemen 

voldaan worden.118 (e.g. data-eigenaarschap, identiteitsmanagement, data-interoperabiliteit)

* 16
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Institutionele trends
De wereld staat voor een aantal grote of zelfs existentiële 
toekomstige dreigingen.119 Deze kunnen wij terugbrengen tot 
drie hoofduitdagingen: i) de bedreiging van klimaatverandering 
en ecologische degradatie120, de ii) groeiende ongelijkheid en 
armoede (zowel tussen als binnen landen en regio’s)121, en iii) 
de uitputting van natuurlijke hulpbronnen waardoor de grens 
van economische groei in zicht komt.122 Om het hoofd te bieden 
aan deze drievoudige crisis zal de komende jaren veel worden 
gevraagd van het sociale, economische en politieke kapitaal van 
samenlevingen en hun overheden. 

Dat komt omdat de drie hoofduitdagingen onlosmakelijk 
verbonden zijn met het denken en handelen van de industriële 
moderniteit123, waartoe het externaliseren van negatieve 
gevolgen van massaproductie en -consumptie, het geloof in- en 
het belang van oneindige economische groei, of de mechanische 
blik op technologie en arbeid als neutrale productiemiddelen. 
De coronacrisis en geopolitieke fricties – zoals de handelsoorlog 
tussen de VS en China – hebben ons tevens doen inzien dat het 
huidige model van globalisering en wereldhandel niet veilig 
en weerbaar genoeg is. Het bewustzijn begint te dagen dat wij 
niet verder kunnen op dezelfde voet: het werkt niet om onze 
systemen nog efficiënter in te richten, om meer geld tegen de 
problemen te gooien of meer technologie in te zetten, of – erger 
nog – de problemen pas aan te pakken als wij de gevolgen in 
Nederland beginnen te merken. Kortom, er is een diepe transitie 
nodig in het denken en handelen van onze sociale, politieke en 
economische systemen. 
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1. Het ontwikkelen van nieuwe spelregels:
De "spelregels124" van onze sociale, economische en technologische systemen moeten grondig veranderd 

worden voor systeemverandering. Belangrijke waarden in de nieuwe spelregels zijn duurzaamheid, 

gelijkheid en inclusiviteit, en weerbaarheid en veiligheid. Technologie en de digitale transitie zijn 

daarin onmisbaar, maar niet de enige oplossingsrichtingen.125 Van belang zijn ook om consumenten 

te betrekken, bedrijfseconomische innovaties in verdienmodellen en sectorstrategieën te stimuleren, 

en verandering binnen politiek, cultuur en beleid te bewerkstelligen. Kortom, een systeemverandering 

waarin de waarden van duurzaamheid, gelijkheid en weerbaarheid onderling worden verbonden, in 

plaats van louter losstaande sectorale transities of innovatie niches. Zo worden de politieke spelregels, 

economische modellen, en technologische innovaties integraal en in meerdere sectoren tegelijkertijd 

toegepast om schaal te bereiken, en zo ook verandering bij verschillende maatschappelijke actoren af 

te dwingen.

2. Verdere differentiatie van centralisatie en decentralisatie van beleid: 
Een integrale strategie voor deze transitievraagstukken vereist een hoge mate van regie en coördinatie, 

en zal de druk op menselijke, politieke als financiële capaciteit126 vergroten. We zien dat de steun 

voor een sterkere en grotere overheid groeit in Westerse samenlevingen.127 Dit kan leiden tot een 

centralisatie van middelen en macht om slagvaardiger op te treden binnen bepaalde vraagstukken          

zeker waar belangrijke baten tegen de kosten moeten worden afgewogen.        Dit zet druk op het 

subsidiariteitsbeginsel. Toch zal ook maatwerk (i.e. decentralisatie) belangrijk blijven voor het 

ontwikkelen van locatie- en probleem-specifieke oplossingen128 en/of het aangaan van nieuwe allianties 

(e.g. de klimaatproblematiek van Groningen is anders dan die van Limburg, en de sociaaleconomische 

vraagstukken van de vier grote steden sluiten meer bij die van andere grote (wereld)steden dan de rest 

van Nederland).

3. Intensivering van complexe vraagstukken:   

De uitdagingen van klimaatverandering, het vinden van een alternatief voor een oneindige economisch 

groeimodel, het opnieuw verdelen van de welvaart, en het scheppen van weerbare en veilige mondiale 

economie en globale samenleving kennen een hoge mate van complexiteit, onderlinge afhankelijkheid, 

en onvoorspelbaarheid. Antwoorden op deze wicked problems brengen dus vraagstukken en een type 

denken met zich mee waar de huidige institutionele omgeving mogelijk (nog) niet op is ingericht. Zo 

gaat de roep om instituties die actief de spelregels controleert in tegen het neoliberale denken van de 

afgelopen decennia129, en staan maatregelen om klimaatverandering en ecologische degradatie tegen 

te gaan (e.g. een vlieg-taks of zelfs vliegverbod) mogelijk op gespannen voet met het vrije individu en 

gelijke toegang in onze democratische en liberale samenleving.

4. Een versnelling van het momentum voor systeemverandering:   

De noodzaak en bewustzijn van deze vraagstukken bestaan al langer, maar de transities verlopen 

vooralsnog langzaam en fragiel. De huidige ervaring van de coronacrisis, als voorbode op wat 

er mogelijk komen gaat bij klimaatverandering, mogelijke nieuwe pandemieën en de groeiende 

wereldwijde ongelijkheid die (direct of indirect) heeft geleid tot maatschappelijk ontwrichtende vormen 

van protest en populisme, kan leiden tot een hernieuwd bewustzijn dat verandering nu nodig is.130 

Daarom zien we de groeiende roep dat systeemverandering geïnstitutionaliseerd en verankerd moet 

worden in een langetermijnvisie voor de toekomst.131 Dit geldt met name onder jongeren132, voor wie 

‘formatieve ervaringen133’ zoals de klimaatcrisis, financiële crisis, en coronacrisis het wereldbeeld en de 

politieke visie voor de rest van hun leven gaan bepalen. Dit vraagt om een nauwere afstemming tussen 
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de verschillende onderdelen van de economie, politiek, wetenschap, en samenleving, alsook de nodige 

artistieke creativiteit en verbeeldingskracht van en voor een betere toekomst.134  
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Technologische trends
De "onzichtbare wereld" van nullen en enen die de bouwblokjes 
zijn van digitale computatie en technologie heeft zich diep 
genesteld in onze fysieke en politieke leefwereld. 
We staan echter nog maar aan het begin van het proces 
van digitalisering, en de komende jaren zal de convergentie 
van een aantal technische ontwikkelingen leiden tot grote 
technologische veranderingen.135 We zien hierin vier trends 
die een grote impact zullen hebben op de Nederlandse 
maatschappij, economie en politiek, en waarin Nederland 
weinig tot geen invloed kan uitoefenen in de ontwikkelingsfase.
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1. Digitalisering als nieuwe vector van macht en soevereiniteit
De digitale ruimte is een verticale machtsdimensie die dwars door de geografische, horizontale 

dimensie loopt. Wat ver weg en dichtbij is, nu of later, echt of nep, krijgt een heel andere dimensie 

in digitale systemen dan in de fysieke werkelijkheid. In de fysieke wereld is het duidelijk waar de 

soevereiniteit van natiestaten begint en ophoudt, namelijk bij de fysieke landsgrens. Maar bij digitale 

technologie is dat minder duidelijk: zij lijkt zich juist terug te trekken uit de wereld, is "onzichtbaar" 

in zowel de operationele (e.g. je "ziet" niet hoe het internet werkt) als politieke zin (e.g. waar 

"bestaat"”Google nu precies?           Dit vraagt om een topologische herdefinitie van macht en ruimte 

in de digitale sfeer136: valt een Nederlands burger op Facebook nu onder de Nederlandse rechtsstaat, 

de gebruikersvoorwaarden Facebook, of allebei?                   De versnelling van digitalisering en adoptie 

van digitale praktijken door de coronacrisis zal politieke concepten zoals soevereiniteit en autonomie 

verder ondergraven, en het spanningsveld tussen private Big Tech partijen en overheden verder onder 

druk zetten. 

2. Digitale Mega-Ecosystemen: 
Digitalisering maakt het mogelijk om producten en diensten te koppelen aan een platform (e.g. 

online commerce, streaming), binnen dezelfde virtuele achterkant (e.g. cloudopslag) en die via 

interfaces toegankelijk te maken voor wereldwijde gebruikers (e.g. touchscreens, VR-brillen). De 

data die gebruikers afstaan in een dergelijk ecosysteem verhoogt de waarde en kwaliteit van de 

dienstverlening, i.e. de netwerkeffecten van digitale systemen. Deze effecten – gekoppeld met nieuwe 

5G netwerktechnologie en -technieken (e.g. netwerkvirtualisatie), lokale vormen van computatie 

(e.g. edge computing) en steeds betere algoritmes – zullen steeds meer apparaten aansluiten op 

grensoverstijgende netwerken, waarin consumenten alles via eenzelfde apparaat en interface 

beschikbaar hebben. Zo tendeert op termijn het aanbod van digitale diensten en producten naar 

een ecosysteem waarbinnen verregaande personalisatie maar ook een winner-takes-all dynamiek 

ontstaat.137 Vragen rondom privacy, dataeigenaarschap, en autonomie ten opzichte van dergelijke "mega 

digitale ecosystemen" zal groeien in de komende jaren. 

3. Decentralisatie:  
In reactie op de centralisatie van macht, kapitaal en kennis in ecosystemen en weerstand tegen Big 

Tech leiden een aantal technische innovaties (e.g. nieuwe protocollen voor open data en algoritmes, 

blockchaintechnologie, datakluizen) tot een tegenbeweging in de vorm van decentralisatie.138 

Hier zien we nieuwe ontwerpprincipes ingebakken in de technologische infrastructuur ontstaan voor 

digitale systemen die autonomie en soevereiniteit teruggeven aan lokale partijen en/of specifieke 

gebruikersgroepen of gebruikers zelf. Mogelijk zullen overheden dergelijke principes ook afdwingen van 

private partijen naarmate zij een steeds belangrijkere positie innemen in de publieke infrastructuur 

en problematiek uit de digitale wereld overlopen in de fysieke, reële wereld (e.g. politieke polarisatie, 

dalend vertrouwen in instituties door nepnieuws).                   Deze trend sterkt lokale vormen van 

productie en consumptie, en maakt het mogelijk voor kleine partijen om toegang te krijgen tot state-of-

the-art technologie voor de eigen organisatie (e.g. via open-source innovatie of via open publieke data). 

4. Automatisering  

Het emergerende Internet der Dingen, als gevolg van de deflatie in hardware en sensoren, de lagere 

latentie en hogere bandbreedte van 5G (en mogelijk 6G dit decennium) en groeiende machine-to-

machine communication, betekent dat steeds meer apparaten zullen worden aangesloten op slimme 

netwerken. Dit kan leiden tot een enorme verslimming van de huidige systemen en een verbetering 

van hun probleemoplosssend vermogen van complexe vraagstukken, bijvoorbeeld inzake de 
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klimaataanpak).           Zodoende kan besluitvorming ook steeds meer worden geautomatiseerd. 

Nu nog wordt AI vooral ingezet om huidige systemen te analyseren en optimaliseren, maar steeds vaker 

zal AI ook suggesties en voorspellingen doen en op termijn zelfs gehele complexe systemen kunnen 

simuleren en analyseren. Zo worden bestaande praktijken niet alleen geautomatiseerd, maar wordt 

slimme technologie ook zelfsturend en autonoom. Denk bijvoorbeeld aan het slimme horloge dat via 

jouw hartslag verbiedt dat jij in de supermarkt een blikje cola koopt, de automatische rechtspraak van 

een AI-systeem dat op basis van ongestructureerde Big Data een oordeel velt, en een digitale overheid 

die op basis van de adviezen uit een virtuele simulatie van Nederland bepaalt hoe en waar Nederland 

moet investeren in duurzame energie. Dit zal grote gevolgen hebben op de arbeidsmarkt        , het werk 

van beleidsmakers           , en de relatie tussen mens en machine.
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Slotwoord
Het ministerie BZK kent een breed werkveld, bestaande uit thema’s die op het eerste gezicht 

soms ver uit elkaar liggen, maar die bij nader inzien ook veel overlap vertonen. Het functioneren 

van de democratie, en het vertrouwen dat burgers stellen in de overheid, kunnen we tenslotte 

niet los zien van de vraag of burgers zich gehoord voelen en of ‘Den Haag’ ook oog heeft 

voor ‘regionale’ problemen. Daarbij is het ook steeds meer de vraag in hoeverre we in onze 

samenleving nog echt samenleven, of dat we steeds meer langs elkaar heen leven? Met het oog 

op de toekomst bestaat het risico dat we, als gevolg van digitalisering, nog meer langs elkaar 

heen gaan leven. De online samenleving kent tenslotte al vele afgezonderde bubbels, en dankzij 

nieuwe digitale technologie zullen we elkaar ook in de fysieke wereld steeds minder vaak tegen 

het lijf lopen.

In deze Horizonscan hebben we samen met beleidsmakers van het ministerie nagedacht over 

de vraag hoe de afzonderlijke thema’s zich in de komende jaren kunnen ontwikkelen. 

Gezien deze thema’s gepaard gaan met aanzienlijke onzekerheid, hebben we deze vertaald 

in een viertal scenario’s waarin we verkennen hoe Nederland er in 2030 uit kan zien. Deze 

scenario’s onderscheiden zich van elkaar in de mate waarin de samenleving nog grip heeft 

op de digitale transitie en hoe we omgaan met de grote uitdaging van onze tijd; het realiseren 

van brede welvaart voor alle burgers. Deze scenario’s schetsen niet alleen een beeld van onze 

samenleving in 2030, ze wijzen ons nadrukkelijk op een aantal vraagstukken waar we de 

komende jaren een antwoord op zullen moeten formuleren.

Bovendien helpen deze scenario’s ons de complexe samenhang tussen thema’s verder te 

verkennen. Daarbij is het overduidelijk geworden dat deze thema’s in de komende jaren 

alleen nog maar meer elkaar vervlochten zullen raken. De grootste vraag wellicht is of we als 

samenleving op zinvolle wijze kunnen streven naar brede welvaart voor iedereen, wanneer 

we niet in staat zijn grip te krijgen op digitale transitie. Nu al worstelen overheden met de 

(markt)macht van de grote online platformen en de invloed die ze daarmee uitoefenen op 

onze leefwereld en uiteindelijk ook op het functioneren van onze democratie en het openbaar 

bestuur. In de toekomst zal deze uitdaging alleen maar groter worden. Enerzijds omdat we nog 

veel meer dagelijkse praktijken gaan digitaliseren en nog meer tijd in hun werelden zullen 

doorbrengen, maar ook omdat deze platformen, vermoedelijk, ook een grotere rol gaan spelen 

in de fysieke wereld en de (ruimtelijke) vraagstukken die daarin voorliggen, zoals de impact van 

digitale infrastructuur op ruimte, energie en water of het verlies van controle over data uit de 

fysieke ruimte. 

De scenario’s suggereren dan ook dat grip op de online samenleving een noodzakelijke 

voorwaarde is voor brede welvaart. Zowel waar het gaat om het beschermen van de individuele 

rechten en autonomie van burgers in die online samenleving, bijvoorbeeld middels het 

respecteren van datasoevereiniteit, als het laten gelden van democratische principes; 

samenlevingen moeten in staat zijn om mee te beslissen over de regels die daar gelden. 

Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat de overheid hier een stevige top-down benadering 

hanteert. Zoals de scenario’s laten zien is het ook denkbaar dat meer decentrale coöperatieve 

en stakeholder-gedreven modellen hierbij een rol kunnen vervullen. Hoe de precieze vorm er 

ook uit gaat zien, een behoud van grip betekent in ieder geval dat de overheid niet overweldigd 

wordt door de digitale transitie en haar kerntaken kan blijven uitvoeren.

We zijn ervan overtuigd dat deze Horizonscan een stevige basis biedt voor verdere 

gedachtenvorming over deze vraagstukken. In eerste instantie binnen BZK zelf, maar vervolgens 

ook breder binnen de Rijksoverheid én de samenleving als geheel. Boven alles, echter, hopen 

we dat dit document, en het proces dat ertoe leidde, laat zien hoe waardevol het kan zijn 

om verschillende beleidsthema’s met elkaar in verband te brengen en ze vanuit meerdere 

toekomsten te beschouwen. Door deze complexe samenhang en onzekerheid van thema’s 

inzichtelijk te maken, komen we niet alleen tot beter beleid, maar creëren we ook begrip en 

daarmee draagvlak onder de partijen die het beleid betreft.  

Dergelijke inzichten stellen ons in staat om ons op verschillende toekomsten voor te 

bereiden, maar vooral om ons te laten nadenken over de vraag welke toekomst we het meest 

wenselijk vinden en welke stappen we kunnen ondernemen om die toekomst zo veel mogelijk 

werkelijkheid te laten worden.
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Gegeven de missie van het ministerie van BZK ‘Samen leven en wonen, in een democratische 

rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur’ en de bestaande en toekomstige opgaven

waar Nederland voor staat, hebben wij ons in de scenario’s op drie grote prioritaire 

aandachtsgebieden gericht: ‘Ruimte & Regio’, ‘Online Samenleving’ en ‘Overheid in Beweging’. 

Binnen dit hoofdstuk tref je een uitgebreide beschrijving aan van alle 29 thema’s die binnen de 

scenario’s aan bod zijn gekomen. 

Middels deskresearch en expertinterviews zijn we op deze thema’s gekomen die gezamenlijk 

inkleuring geven aan de drie aandachtsgebieden voor de komende 10 jaar. Per thema bieden 

we een korte beschrijving van de status quo, beargumenteren we de relevantie vanuit de taken 

van BZK en geven we tot slot een doorkijkje hoe het thema zich naar de toekomst zou kunnen 

ontwikkelen. Deze thema’s zijn uiteindelijk bedoeld als inspiratie voor toekomstig beleid 

en zullen binnen deze horizonscan fungeren als bouwblokken om tot toekomstscenario’s te 

komen.
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In ons land is ruimte een schaars goed. Een groeiende bevolking vraagt om ruimte voor het 

bouwen van woningen, maar dezelfde ruimte is ook nodig voor landbouw, voor de natuur en, 

in toenemende mate, voor de productie van duurzame energie. Deze schaarste vraagt om 

een gedegen afweging tussen verschillende belangen en ambities, maar ook om een helder 

beeld van de toekomst. Het is tenslotte nog maar de vraag of de Randstad de komende jaren 

zo populair blijft en, met het oog op klimaatverandering, moeten we ons ook afvragen waar 

we in toekomst nog prettig en veilig kunnen wonen en ons voedsel verbouwen.

De roep om landelijke regie om deze complexe, en politiek gevoelige, puzzel op te lossen 

wordt steeds luider. Tegelijkertijd zien we groeiende sociaaleconomische en culturele 

verschillen tussen én binnen verschillende regio’s en steden. Dit maakt het steeds lastiger 

om consensus te bereiken over het te voeren beleid. Dat vraagt mogelijk juist om lokale 

oplossingen voor lokale problematiek. Deze uitdagingen, en onderliggende trends, 

bespreken we hieronder in elf thema’s waarin we de huidige stand van zaken schetsen en 

vooruitblikken op toekomstige ontwikkelingen.

Ruimte & Regio
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1. Groeiende ruimtelijke uitdagingen voor en door 
verstedelijking  
De Nederlandse bevolking blijft groeien en er ligt de ambitie om de komende tien jaar 900.000 
woningen te bouwen.1 In de komende jaren betekent dit een geschatte bouwopgave van 95 
tot 100 duizend nieuw te bouwen woningen per jaar. De beschikbare ruimte is echter schaars 
en woningbouw concurreert daarin met natuur, landbouw en, in toenemende mate, onze 
duurzame energievoorziening.  
 

Het aantal woningen dat gebouwd moet worden is bijna 60 procent meer dan in de periode 2010-2020 is 

opgeleverd. De ruimte om deze woningen te realiseren wordt echter schaarser. Dit geldt bij uitstek voor de 

Noordvleugel van de Randstad en de regio Haaglanden, waar de meeste woningen nodig lijken te zijn.2 Bij 

voorkeur vindt nieuwbouw plaats op binnenstedelijke locaties, gezien de nabijheid van werk, voorzieningen 

en infrastructuur, maar deze locaties zijn niet voldoende voorhanden om in de vraag te voorzien. Bovendien 

geldt voor binnenstedelijke locaties in de regel een lange doorlooptijd en een grote kans op vertraging. Dit 

maakt het noodzakelijk om ook buiten bestaande steden woningen te realiseren. Nederland zal dus verder 

verstedelijken, maar dit gaat niet zonder slag of stoot.

Ten eerste wordt de beschikbare ruimte nu al zeer beperkt door bestaande nationale en regionale afspraken 

voor behoud van natuur (zoals het Natuurnetwerk Nederland). Daarnaast gelden er restricties die normen 

op het gebied van o.a. geluid en externe veiligheid stellen aan het ruimtegebruik. Voor natuur geldt dat 

de ruimteclaim in de toekomst nog zal toenemen als Nederland wil voldoen aan gemaakte (Europese) 

afspraken.3

Ten tweede is de ruimte die, wettelijk gezien, wel beschikbaar is, ook omstreden. Deze is tenslotte ook 

van landschappelijke waarde (zoals in het Groene Hart) en daarnaast leggen ook landbouw en duurzame 

energieopwekking een claim op deze ruimte. Het ligt voor de hand dat bestaande landbouw plaats zal 

moeten maken voor woningbouw, hetgeen ten koste gaat van individuele agrariërs en verdienvermogen in 

de landbouw. Duurzame energieopwekking kan deels gerealiseerd worden in combinatie met woningbouw, 

onder meer door zonnepanelen of kleinschalige windturbines te realiseren. Grootschalige windenergie is 

echter vanwege geluidsoverlast en hinder door de slagschaduw lastig in te passen in een woongebied. 

Kijkend naar het veranderende klimaat zal waterberging ook steeds meer ruimte vragen en zullen de 

laaggelegen delen van Nederland ongeschikter worden voor woningbouw.

Ten derde impliceert het bouwen in het buitengebied dat de kosten voor de aanleg van infrastructuur, 

voor bijvoorbeeld energie, riool en mobiliteit fors zullen zijn. Met betrekking tot mobiliteit geldt bovendien 

dat deze nieuwe kernen lastiger zijn aan te sluiten op bestaande netwerken van openbaar vervoer (in 

vergelijking met binnenstedelijke bouwprojecten) en dat, desondanks, voorkomen moeten worden dat deze 

nieuwbouw leidt tot een grote toename van automobiliteit.

Een mogelijke oplossingsrichting voor de ruimtelijke dilemma’s ten aanzien van nieuwe woningbouw is 

het nadrukkelijk mengen van functies. Dit is niet altijd mogelijk, zoals grootschalige windturbines nabij 

woningen, maar vaak ook wel. Zo is het denkbaar dat die windturbines een plaats krijgen in bosgebieden of 

dat (specifieke vormen van) landbouw en bewoning weer dichterbij elkaar komen. 

Op deze manier ontwikkelt (een deel van) Nederland zich meer tot een groot stadspark waarin allerlei 

functies samenkomen, in plaats van een landschap waarin functies als natuur en wonen strikt van elkaar 

gescheiden zijn.
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1 Ministerie van BZK (2020). Kamerbrief over vervolg versnelling aanpak woningtekort. 

2 PBL, Transities, Ruimteclaims en Landschap, 2019 

3 WUR & PBL (2020). Nederlands natuurbeleid in internationale context.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-7-ruimte-voor-wonen
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2. Duurzaam en rechtvaardig bouwen en wonen 
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van onze klimaat 
gerelateerde uitstoot. Nieuwe en bestaande woningen zijn daarom ook onderdeel van het 
klimaatakkoord en afgesproken is om een reductie van 3.4 Mton CO2 te realiseren in 2030. Dit 
vraagt om innovatie in nieuwbouw, zoals CO2 arm beton, maar ook om de aanpassingen in de 
bestaande woningvoorraad en mogelijk ook om nieuwe vormen van wonen. 
 

De noodzaak tot verduurzaming raakt zowel aan de nieuwbouw als aan de bestaande woningvoorraad. Er is 

veel te winnen door betere isolatie, maar ook door woningen van het ‘gas af’ te halen, door ze aan te sluiten 

op warmtenetten of ze te voorzien van warmtepompen. Afgesproken is dat in 2050 zeven miljoen woningen 

niet langer afhankelijk zijn van aardgas. Deze opgave ligt bij particuliere eigenaren, maar ook nadrukkelijk 

bij corporaties die gezamenlijk 2,4 miljoen woningen beheren.4

In potentie kan energiebesparing, door middel van isolatie of een warmtepomp, ook tot een besparing 

van kosten leiden, in de praktijk blijkt dit toch lastig. Op de eerste plaats maakt de huidige lage prijs van 

aardgas dat energiebesparingen weinig geld opleveren. Ten tweede is niet iedereen even goed in staat 

om de gevraagde investeringen te doen en worden sommige huishoudens nu al gevraagd de overstap 

te maken, terwijl anderen nog jaren kunnen wachten. Er heerst, volgens een eerste evaluatie van het 

klimaatakkoord, daarom een gevoel van onrechtvaardigheid.5 Bovendien zijn ook niet alle woningen 

even geschikt voor een warmtepomp of is niet overal aansluiting op een warmtenet mogelijk of logisch. 

Hiertoe zal nog veel geleerd moeten worden (t.a.v. welke oplossing waar kan worden toegepast) en betaalt 

de samenleving hiervoor ook leergeld (in de vorm van tegenvallende  projecten of maatschappelijke 

weerstand). Al met al ligt hier een grote uitdaging om de duurzame transitie in de gebouwde omgeving ook 

een rechtvaardige transitie te laten zijn.

Langs een ander spoor kunnen alternatieve woonvormen ook een deel van de oplossing bieden. Dit kan 

bijvoorbeeld gelden voor woonvormen waarbij collectiviteit een grotere rol speelt (zoals in woongroepen, of 

door bepaalde zaken met elkaar te delen, zoals deelauto’s of een gedeelde wasruimte). Ook flexibilisering 

van wonen, de ‘juiste woning op het juiste moment’ kan bijdragen aan meer energie-efficiënte; een tiny 

house wanneer het kan en een grotere woning wanneer het moet. Digitalisering kan hier een bijdrage aan 

leveren in de vorm van slimme huizen die een living-as-a-service benadering mogelijk maken. 
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4 Klimaatakkoord, Gebouwde Omgeving, https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/

klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving

5 Reflectie Een jaar Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving, https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/

publicaties/2020/09/21/reflectie-een-jaar-klimaatakkoord-gebouwde-omgeving 

https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord-hoofdstuk-gebouwde-omgeving
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3. Sociaal-economische ongelijkheid en ruimtelijk beleid  
De groeiende sociaaleconomische ongelijkheid vertaalt zich in toenemende mate ook in 
ruimtelijke segregatie. Er bestaan al duidelijke verschillen in welvaart en welzijn tussen 
regio’s, en binnen steden. Die verschillen worden alleen maar groter. Dit is een probleem voor 
individuele burgers, maar bedreigt ook het functioneren van de samenleving en de democratie.
 

Op regionaal niveau vinden we de hoogste economische groei in de Randstad en delen van Brabant, terwijl de rest 

van het land, en met name het noordoosten, achterblijft.6  We moeten hierbij wel opmerken dat deze verschillen in 

internationaal perspectief nog altijd relatief beperkt zijn. Opmerkelijk genoeg zijn het vooral de verschillen binnen 

steden die het grootst zijn.7 Dit komt vooral doordat de bestbetaalde banen in of nabij de grote steden te vinden zijn 

en dit stuwt de huizenprijzen aldaar evenredig hoog op. Stadsbewoners uit de typische middenklasse, die zich de 

hoge woonlasten niet kunnen veroorloven, ondervinden hier last van en worden langzaam maar zeker de stad uit 

gedrukt. Veelal gaat dit om mensen die juist cruciale beroepen vervullen, in onderwijs, zorg of veiligheid en waarvan 

het voor de stad als geheel dus waardevol is wanneer ze er wel kunnen blijven wonen.

Enkel diegenen die in aanmerking komen voor sociale huurwoningen kunnen wel in de stad blijven, maar een 

deel van de wijken met veel sociale huur gaat wel gebukt onder armoede, gezondheidsproblematiek en verlies 

aan sociale cohesie. Uiteindelijk gaat dit ook ten koste van de mogelijkheden voor de bewoners van deze wijken 

om hoger op de sociale ladder te klimmen en, bijvoorbeeld, binnen de stad naar een andere ‘betere’ wijk te 

verhuizen.8 Dit geldt ook voor hun kinderen die, onder andere door mindere kwaliteit van onderwijs, meetbaar 

kansenongelijkheid ervaren.9

Deze problematiek van segregatie gaat over ongelijke kansen op het gebied van individuele welvaart en welzijn, 

maar is ook een probleem voor de samenleving als geheel. In het algemeen zijn er twee redenen waarom de 

ongelijkheid tussen gebieden als een maatschappelijk probleem kan worden gezien.10 In de eerste plaats kunnen 

ruimtelijke verschillen een onaanvaardbare negatieve impact hebben op factoren die van maatschappelijk belang 

worden geacht, zoals economische groei, sociale mobiliteit, sociale samenhang of vertrouwen in de politiek. Zo zien 

we dat sociaaleconomische segregatie zich ook vertaalt in politieke polarisatie, tussen stad en platteland, tussen 

de Randstad en de regio en, vaak onderbelicht, tussen verschillende delen van de stad. Hiermee kan de sociale 

samenhang en stabiliteit onder druk komen te staan. Ten tweede vormt ruimtelijke ongelijkheid een probleem 

wanneer bepaalde gebieden door een ondergrens zakken. Het gaat er hierbij om dat ook in de minst welvarende 

gebieden een minimaal voorzieningen- en welvaartsniveau gehandhaafd wordt en mensen er over voldoende 

toekomstperspectief beschikken. 

Er ligt dus een uitdaging om de meest welvarende steden en regio’s ook aantrekkelijk en betaalbaar te maken voor 

de middenklasse en te voorkomen dat de minst welvarende gebieden verder wegzakken. Wat betreft het aanhaken 

van meer perifere regio’s speelt bereikbaarheid een belangrijke rol. Verkorten van de reistijd tot (regionale) 

economische centra kan een gebied een impuls geven. Waar het gaat om de toegankelijkheid van steden voor de 

middenklasse zal dit ofwel gepaard moeten gaan met hogere lonen of middels goedkopere woningen voor deze 

doelgroep. Dit laatste kan bijvoorbeeld door het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt of de gerichte 

ontwikkeling van nieuwbouw. Het CPB berekende al dat generieke stimulans van het eigenwoningbezit in elk geval 

alleen maar tot hogere huizenprijzen zal leiden en de middenklasse dus niet zal helpen.11
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6 Tom Cordeweners, Dwars door Nederland - Ruimtelijke verschillen in beeld, 2020, https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256391/dwars-
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7 Armoede in Kaart 2019, SCP, https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/waar-wonen-de-armen-in-nederland/

8 Dwars door Nederland - Ruimtelijke verschillen in beeld, 2020

9 College van Rijksadviseurs, Memo: Gefragmenteerd rijksbeleid kost samenleving geld, 2020, https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/

adviezen-publicaties/publicatie/2020/11/24/memo

10 Buitelaar, E., O. Raspe & A. Weterings (2016). Urban Inequality and Justice: Creating Conceptual Order and Providing a Policy Menu. Den Haag: 

Planbureau voor de Leefomgeving. 

11 Kansrijk woonbeleid – update 2020, CPB, https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Kansrijk-woonbeleid-update-2020.pdf 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256391/dwars-door-nederland-ruimtelijke-verschillen-in-beeld.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256391/dwars-door-nederland-ruimtelijke-verschillen-in-beeld.pdf
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/waar-wonen-de-armen-in-nederland/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/11/24/memo

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/11/24/memo

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/11/24/memo

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/11/24/memo

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/11/24/memo

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Kansrijk-woonbeleid-update-2020.pdf


56

4. Generationele dynamiek en woonvoorkeuren  
Stijgende huizenprijzen maken dat een eengezinswoning in de stad voor veel huishoudens 
niet meer te betalen is. Bovendien bestaat er groeiende behoefte aan kleinere, betaalbare, 
woningen voor eenpersoonshuishoudens en woningen specifiek voor senioren. Dit heeft 
implicaties voor nieuwbouw, maar vraagt ook om oplossingen om door doorstroming op de 
woningmarkt te bevorderen.
 

De Nederlandse woningvoorraad bestaat voor de overgrote meerderheid uit woningen met vier of meer 

kamers. Dit zijn dus traditionele eengezinswoningen, terwijl slechts een derde van de huishoudens 

daadwerkelijk bestaat uit ouders met kinderen. Jongeren, alleenstaanden of stellen zonder kinderen, 

ervaren juist een tekort aan kleinere, betaalbare, (starters-)woningen. Er bestaat dus feitelijk al 

een overschot aan eengezinswoningen, maar ook in de nieuwbouw ligt de nadruk veelal op dit type 

woningen.12  

Een deel van het probleem schuilt erin dat veel senioren, wiens kinderen reeds het huis verlaten 

hebben, in hun eengezinswoning blijven wonen waardoor er van ‘natuurlijke’ doorstroming geen sprake 

kan zijn.13 Jonge gezinnen blijven noodgedwongen in hun te kleine woning wonen en deze woningen 

komen niet ter beschikking aan ‘echte’ starters. Met een vergrijzende bevolking, die langer door zal 

werken, zal deze groep senioren in toenemende mate een beslag leggen op, voor hen, te grote woningen. 

Het bouwen van specifieke woningen voor senioren kan dus deze ‘bottleneck’ oplossen en zo bijdragen 

aan een oplossing voor de praktische woningnood.

De woningmix van de toekomst draait niet alleen om vierkante meters. Zo zullen senioren, die hun 

‘oorspronkelijke’ gezinswoningen verlaten, steeds vaker op zoek gaan naar woningen waar zij ook 

de nodige zorg kunnen krijgen. Bijvoorbeeld van mantelzorgers of wijkverpleegkundigen, maar ook 

middels technologische ondersteuning, bijvoorbeeld in een smart home. Jongeren, en andere starters 

op de woningmarkt, zijn mogelijk eerder op zoek naar flexibele woonruimte die aansluit bij hun 

(dynamische) woonbehoeften op enig moment, bijvoorbeeld de mogelijkheid om vanuit huis te werken 

of voor een korte periode op een specifieke plek te kunnen wonen. Hierbij speelt ook dat een deel van de 

aanwas van nieuwe bewoners in (de grote) steden bestaat uit expats.14 
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12 Rijksoverheid (2018). Ruimte voor wonen: de resultaten van het WoON2018, https://www.woononderzoek.nl/document/Ruimte-voor-wonen--
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13 Doorstroming van senioren stimuleren op de woningmarkt, Platform 31, 2021, https://www.platform31.nl/publicaties/doorstroming-van-
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14 Buitenlandse kennis- werkers in Nederland, PBL, 2014, https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL_2014_Buitenlandse_
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5. Digitalisering en onze woonwensen 
Als gevolg van de digitale transitie stellen we andere eisen aan onze woningen en de plek 
waar we wonen. Mede dankzij de coronapandemie, heeft een aantal ontwikkelingen een 
enorme versnelling doorgemaakt. Dit geldt uiteraard het thuiswerken en videobellen, maar 
ook voor digitale praktijken die al populair waren en nu nog een extra impuls hebben 
gekregen, zoals online winkelen en content streaming.  
 

Na afloop van de coronacrisis zullen we grotendeels weer terugvallen in oude patronen. Echter een deel 

van de nieuwe digitale praktijken zullen we ook behouden, zelfs wanneer er geen absolute noodzaak 

meer toe is. Sowieso mogen we verwachten dat we naar aanleiding van deze ervaring, in de toekomst 

andere afwegingen zullen maken.

Een van de grote vragen hierbij is of we onze keuze voor onze woonlocatie nog zo sterk zullen laten 

bepalen door onze werklocatie(s). Het is namelijk ook denkbaar dat burgers, en zeker jongere 

generatie, zich bij de keuze voor hun woonlocatie in de toekomst meer laten leiden door, bijvoorbeeld, 

huizenprijzen, de aanwezigheid van familie of mogelijkheden voor recreatie. Dit zal zeker niet voor 

iedereen mogelijk of wenselijk zijn, maar kan toch tot een significante verandering van woonwensen 

leiden en, mogelijk, tot minder druk op de grote steden in het Westen van het land. We moeten 

hierbij wel opmerken dat dit idee, dat digitalisering het belang van fysieke nabijheid en persoonlijk 

contact doet afnemen, al de ronde doet sinds de opkomst van het internet. Echter, het is mogelijk dat 

technologische innovatie, in combinatie met de ervaring van de coronacrisis, alsnog dit effect teweeg 

zal brengen.

Wat geldt voor werknemers, kan overigens evenzeer voor werkgevers gelden. Ook voor hen ontstaat 

wellicht meer vrijheid om zich te vestigen waar ze willen. Op dit moment zijn ze vaak geneigd een 

specifieke regio op te zoeken omdat ze daar bepaalde agglomeratievoordelen uit kunnen halen (bijv. de 

fysieke nabijheid van noodzakelijke kennis en kunde)15, maar op termijn kunnen deze voordelen, door 

digitalisering, sterk beperkt worden. Bedrijven kunnen er dan voor kiezen om zich juist daar te vestigen 

waar hun werknemers zich thuis voelen of de organisatie in het geheel te virtualiseren en helemaal 

geen standplaats te behouden.
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6. De aantrekkingskracht van de stad
De stad blijft een grote aantrekkingskracht houden op jongeren en senioren verlaten de 
stad niet graag. Om deze reden concentreert de behoefte aan nieuwe woningen zich in en 
rond de grote steden in de Randstad en Brabant, waar de ruimte voor nieuwbouw uiterst 
beperkt is. Het is maar de vraag of de stad ooit nog haar aantrekkingskracht zal verliezen en 
mensen bereid zijn zich elders te vestigen.
 

Mensen die al in de stad wonen, willen daar overwegend ook blijven wonen en er zijn meer mensen die 

ook in de stad willen wonen, dan stadsbewoners die de stad willen verlaten.16 Naar verwachting zal de 

feitelijke groei van de stedelijke bevolking vooral afkomstig zijn van eenpersoonshuishoudens, terwijl 

het aantal gezinnen min of meer stabiel blijft. Vooral immigratie levert een belangrijke bijdrage aan de 

groei van de stad. De grootste steden hebben al een paar jaar een negatief binnenlands migratiesaldo, 

maar het vestigingsoverschot wordt op peil gehouden door de komst van arbeidsmigranten, expats, 

buitenlandse studenten en asielzoekers.17 

De aantrekkingskracht van steden schuilt zowel in economische als culturele factoren. Jongeren 

trekken naar de stad, voor opleiding of hun eerste stappen op de arbeidsmarkt, en deze functioneert 

nog vaak als maatschappelijke ‘roltrap’ naar een carrière en een hoger inkomen. Echter, waar een aantal 

decennia geleden deze groep de stad ook weer verliet zodra ze kinderen kregen, zijn ze nu geneigd 

juist in de stad te blijven wonen.18 Dit heeft er alles mee te maken dat de steden aantrekkelijker zijn 

geworden (bijv. schoner en veiliger) en jonge gezinnen zich dus niet meer genoodzaakt zien om te stad 

te verruilen voor een groeikern of andere plek buiten de stad. Toch zien we de laatste jaren dat veel 

dertigers hun woonwensen niet meer kunnen vervullen in de steden en naar het ommeland verhuizen.19  

Mensen blijven ook in de stad wonen vanwege de praktische en culturele meerwaarde van de stad. 

Met andere woorden, ook wanneer ze niet (meer) afhankelijk zijn van de werkgelegenheid die de stad 

biedt (of digitaal kunnen thuiswerken) zullen veel huishoudens geneigd zijn in de stad te blijven wonen 

vanwege de aanwezige voorzieningen, het culturele leven en de status die hoort bij het wonen in de stad.
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16 PBL, Transities, Ruimteclaims en Landschap, 2019
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7. Recentralisatie van ruimtelijk beleid 
Kort na de eeuwwisseling – beginnend met de Nota Ruimte in 2004 - is een beweging 
ingezet waarmee het Rijk het ruimtelijk beleid steeds meer overliet aan provincies en 
gemeenten. De gedachte was dat men lokaal beter in staat is om passende afwegingen te 
maken en eigen prioriteiten te stellen. Echter, gezien de grote uitdagingen die voor ons 
liggen, ten aanzien van woningbouw, maar ook met betrekking tot de energietransitie, de 
gevolgen van klimaatverandering en de stikstofproblematiek, groeit de vraag naar meer 
centrale sturing vanuit het Rijk.
 

Ruimte in Nederland is schaars en op dit moment ligt de afweging tussen verschillende prioriteiten, 

en de ruimtelijke inpassing bijvoorbeeld windmolens of grootschalig logistiek vastgoed20, bij lokale en 

regionale overheden. Dit leidt er echter toe dat, vanuit de nationale belangen geredeneerd, niet altijd de 

juiste keuzes gemaakt worden en dat grote opgaven op het gebied van woningbouw, natuur, stikstof 

etc. niet snel en doortastend genoeg worden gerealiseerd. Met andere woorden, wat lokaal passend en 

prioritair wordt geacht, strookt niet altijd met nationale doelstellingen.

Als gevolg hiervan wordt in toenemende mate van het Rijk verwacht dat ze de regie naar zich toe trekt 

en, bijvoorbeeld, scherpe kaders stelt waarbinnen gemeenten en provincies keuzes kunnen maken. 

Dit kan bijvoorbeeld door aan te geven welke locaties geschikt zijn voor opwekking van duurzame 

energie of op welke plekken woningen gebouwd dienen te worden. Hierbij zijn ook nog tussenvormen 

denkbaar waarin op andere, nieuwe, beleidsniveaus (zoals de zgn. RES-regio’s), een strategie wordt 

uitgewerkt aan de hand van minder gedetailleerde richtlijnen vanuit het Rijk. Sturing vanuit het Rijk 

betekent ook niet alleen het stellen van eisen, maar ook het maken van samenhangende keuzes zodat 

verschillende initiatieven (bijvoorbeeld ten aanzien van woningbouw en mobiliteitsoplossingen) op 

elkaar aansluiten.21 

De roep om regie vanuit het Rijk lijkt breed te worden gedeeld en de NOVI beantwoord ook al (deels) 

aan deze vraag.22 Hiermee is de kous echter niet af. Het is namelijk ook duidelijk dat dit niet enkel een 

procesmatige kwestie betreft. Het probleem lijkt vooral politiek van aard; ook in de landelijke politiek 

bestaat te weinig overeenstemming over lange termijn doelstellingen en de (pijnlijke) keuzes die 

daarbij horen. 
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8. Tijd voor passende ambities 
De schaarse ruimte die ons ter beschikking staat, roept vragen op ten aanzien van de 
verschillende ambities en doelstellingen die we in Nederland koesteren. Kunnen we én 
een grote landbouwexporteur zijn, én een aantrekkelijk landschap creëren, én onze eigen 
duurzame energie opwekken en dan ook nog eens een hub functie vervullen in de logistiek 
én de digitale infrastructuur? 
 

Het ziet ernaar uit dat het verenigen van al deze ambities simpelweg niet past in de ruimte die ons ter 

beschikking staat. Elke vierkante meter kan maar een keer gebruikt worden en, met name in de lokale 

besluitvorming, moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van prioriteiten en belangen.

Op dit moment neemt de landbouw zo’n 2/3 van het Nederlandse grondoppervlak in beslag. In de 

periode 1996-2015 nam het areaal agrarisch terrein af met ongeveer 0,3 procent gemiddeld per jaar.23  

Het ligt in de rede dat grote opgaven op het gebied van natuur, stikstof en waterkwaliteit en het 

tegengaan van bodemdaling vragen om beleid waarmee deze trend versneld wordt. Dit gaat dan echter 

wel ten koste van (lokale) werkgelegenheid en mogelijk ook ten koste van leefbaarheid in het landelijk 

gebied. Het is vervolgens de vraag of deze landbouwgrond ‘teruggegeven’ moet worden aan de natuur of 

dat we deze gebruiken voor, bijvoorbeeld duurzame energieopwekking of de productie van biomassa.24  

Of we kiezen vaker voor extensieve of natuur-inclusieve landbouw25, die bijdraagt aan een aantrekkelijk 

landschap en de (inter)nationale milieudoelstellingen, maar wel meer grond behoeft waardoor deze niet 

voor andere doelstellingen kan worden benut.

Ten aanzien van duurzame energie is het omwille van onze autonomie aantrekkelijk, en wellicht 

noodzakelijk, om (zoveel mogelijk) zelfvoorzienend te zijn, maar dit gaat wel gepaard met een enorme 

vraag naar ruimte, voor windparken op zee en land en zonne-akkers.26 De doelstelling tot 2030 ten 

aanzien van duurzame opwek op land blijkt ruimtelijk lastig in te passen, terwijl daarmee slechts een 

kleine stap wordt gezet in de richting van de klimaatdoelen voor 2050.  Dit kan een argument zijn om 

onze duurzame energie te (blijven) importeren uit landen die daar meer ruimte voor hebben of om in 

te zetten op alternatieve energieoplossingen, zoals meer windmolen op zee of kernenergie. Hetzelfde 

geldt, in zekere zin, voor logistiek vastgoed, met de zgn. verdozing van het landschap als gevolg27, en de 

bouw van datacenters, waarvan het niet altijd duidelijk is of en hoeveel die bijdragen aan (duurzame) 

economische groei en andere beleidsambities. 

Het maken van keuzes ten aanzien van deze doelstellingen zou onderdeel kunnen uitmaken van een 

hernieuwde regiefunctie van de Rijksoverheid. Het is tenslotte duidelijk dat ook dit politieke keuzes 

vereist.
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24 PBL, Nederlands landschapsbeleid in kaarten en cijfers, 2019,

 https://www.pbl.nl/publicaties/nederlands-landschapsbeleid-en-ruimtelijke-restricties-in-kaart

25 College van Rijksadviseurs, Essay: Landschap is Alles, 2020, https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/
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26 PBL, Transities, Ruimteclaims en Landschap, 2019
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9. Functionele differentiatie tussen regio’s 
Het blijkt lastig alle landelijke ambities, ten aanzien van wonen, landbouw, natuur en 
energie, met elkaar te verenigen. Een deel van de oplossing van deze problematiek kan 
schuilen in regionale differentiatie, waarbij verschillende regio’s verschillende prioriteiten 
stellen.
 

Deels profileren regio’s zichzelf al op deze wijze, zoals de regio Eindhoven zichzelf opwerpt als high-

tech regio, en dit zou onderdeel kunnen uitmaken van breder beleid. Bijvoorbeeld door sommige 

regio’s expliciet te verheffen tot energie-producerende regio’s (zoals bijvoorbeeld voorgesteld in de 

Structuurvisie Windenergie op land28) of juist tot regio’s waar natuur (en de beleving daarvan) de 

hoogste prioriteit krijgt of juist tot landbouwregio’s vanwege de vruchtbaarheid van de bodem. Dit zou 

duidelijkheid scheppen over wat waar kan en kan mogelijk lokale weerstand helpen verminderen of 

wegnemen. Dit omdat keuzes beter aansluiten bij regionale mogelijkheden, voorkeuren en belangen. 

Ook ontstaat hiermee focus in investeringen, in regio’s, en dit kan weer bijdragen aan kleinere 

welvaartsverschillen tussen regio’s.

Het belangrijkste bezwaar tegen deze aanpak is dat een dergelijke aanpak voorbijgaat aan de 

mogelijkheden om functies juist met elkaar te verbinden en zo (maatschappelijke) meerwaarde 

te realiseren. Bijvoorbeeld door de restwarmte van datacentra in te zetten in de landbouw (bijv. 

glastuinbouw) windmolens te combineren met landbouw of waterberging met recreatie.29 Met dit 

bezwaar kan rekening gehouden worden door functies die goed te combineren zijn met de prioritaire 

functie toe te staan en te stimuleren en functies die niet te combineren zijn met de prioritaire functie 

juiste te ontmoedigen of te verbieden.30 
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28 Ministerie IenW, Structuurvisie windenergie op land, 2014, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/31/bijlage-1-

structuurvisie-windenergie-op-land

29 PBL, Transities, Ruimteclaims en Landschap, 2019

30 Studiegroep ruimtelijke inrichting, landelijk gebied, Kiezen én delen, 2021
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10. Terugkeer van regionale identiteit 
De afgelopen jaren zijn we getuige geweest van een groeiende culturele kloof tussen de 
Randstad en de rest van het land. Burgers in die regio’s lijken een sterkere regionale of 
lokale identiteit te ontwikkelen en voelen zich minder goed vertegenwoordigd door ‘Den 
Haag’. Dit kan verdere polarisatie in de hand werken, maar biedt mogelijk ook kansen voor 
regionale economische ontwikkeling en de aanpak van ruimtelijke vraagstukken.
 

De culturele verschillen tussen ‘stad en platteland’ komen voort uit groeiende sociaaleconomische 

ongelijkheid (alhoewel die feitelijk het grootst is binnen steden), maar ook door toenemende verschillen 

in het denken over zaken als klimaatverandering en migratie. Bovendien is er sprake van ‘regionale 

frustratie’; zo’n driekwart van de burgers in Groningen, Friesland, Zeeland, Drenthe, Limburg en 

Overijssel heeft sterk het gevoel dat de landelijke politiek zich weinig aantrekt van wat zich in de regio 

afspeelt.31

In relatie tot deze problematiek zien we dat er sprake is van een versterking van lokale of regionale 

identiteiten. Veelal betreft dit een nostalgisch verlangen naar minder gecompliceerde, dorpse, wereld.32  

Dit past ook in een wereld en tijd van individualisme en economische, culturele en technologische 

onzekerheid, waarin een sterkere regionale identiteit houvast kan bieden.  

De herwaardering van regionale identiteiten kan echter ook worden aangegrepen als een kans 

voor regionale economische ontwikkeling. Bedrijven zoeken elkaar op, vormen nieuwe clusters en 

talent blijft in de regio. Op microniveau zien we tenslotte ook dat mensen in plattelandsdorpen 

vaker vrijwilligerswerk doen en dat de sociale cohesie er ook hoger ligt dan in stedelijke gebieden.33 

Bovendien, een sterke regio, met een sterke identiteit, kan ook een regio zijn waarin juist meer 

draagvlak gecreëerd kan worden voor, bijvoorbeeld lokale, natuur inclusieve landbouw, of de eigen 

(duurzame) energievoorziening.
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31 Dwars door Nederland - Ruimtelijke verschillen in beeld, 2020

32 Ligamenten van de staat? Over regionale identiteit en de taaiheid van de provincie, Maarten Duijvendak 2008, https://www.bmgn-lchr.nl/

articles/10.18352/bmgn-lchr.6840/ 

33 Dwars door Nederland - Ruimtelijke verschillen in beeld, 2020

https://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.6840/ 
https://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.6840/ 
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11. Aanpak klimaatverandering 
De gevolgen van klimaatverandering zullen onvermijdelijk ook van invloed zijn op 
ruimtelijke vraagstukken. We kunnen straks niet meer overal bouwen of landbouwbedrijven 
en klimaatverandering stelt ook eisen aan de kwaliteit van onze gebouwde omgeving.
 

Enerzijds zorgt klimaatverandering, en de bijbehorende zeespiegelstijging, ervoor dat delen van het 

land een groter risico lopen op overstroming. Concreter en op de korte termijn geldt al dat maatregelen 

in het kader van klimaatadaptie ervoor zullen zorgen dat de beschikbare ruimte voor woningbouw, 

landbouw en andere functies afneemt. Er zal meer ruimte moeten komen voor kustbescherming, hogere 

en bredere duinen en dijken. Ook zullen nieuwe overloopgebieden langs de grote rivieren een groter 

beslag leggen op de beschikbare ruimte aldaar.34 35   

Langs een andere lijn leidt klimaatverandering ook tot zaken als hittestress in stedelijke gebieden, 

overmatige regenval, maar ook droogte, verzilting en (versnelling) van bodemdaling. Dit heeft directe 

gevolgen voor de leefbaarheid, maar ook de manier waarop we steden inrichten en de vormen van 

landbouw die in de toekomst nog mogelijk zijn.

Op dit moment speelt klimaatverandering nog maar nauwelijks een rol in ruimtelijke besluitvorming 

en de manier van bouwen. Dit zal de komende jaren moeten veranderen om te voorkomen dat we nu 

bouwen op plekken waar dat onverantwoord is of waar op (te) korte termijn een andere bestemming 

noodzakelijk is.36 Ook bestaat het risico dat de gebouwen die in de komende jaren worden opgeleverd, 

niet geschikt blijken te zijn voor het klimaat van de toekomst.37
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34 Brede Maatschappelijke Heroverweging nr 7, Ruimte voor Wonen

35 Ministerie IenW, Kustpact, 2017, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/02/21/kustpact

36 Ministerie van BZK, Nationale Omgevingsvisie, Ruimte voor klimaatadaptie en energietransitie, 2020, https://novistukken.nl/

richting+geven+op+prioriteiten/ruimte+voor+klimaatadaptie+energietransitie/default.as

37 Brede Maatschappelijke Heroverweging nr 8, Klaar voor klimaatverandering, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/

rapporten/2020/04/20/bmh-8-klaar-voor-klimaatverandering

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/02/21/kustpact
https://novistukken.nl/richting+geven+op+prioriteiten/ruimte+voor+klimaatadaptie+energietransitie/default.as
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-8-klaar-voor-klimaatverandering
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-8-klaar-voor-klimaatverandering
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De online samenleving verwijst naar het maatschappelijk verkeer dat in de digitale 

sfeer plaatsvindt, in tegenstelling tot maatschappelijke activiteiten die zich in de 

fysieke wereld afspelen. De digitale sfeer verschilt in een aantal aspecten fundamenteel 

van de fysieke ruimte, denk aan de mogelijkheid om iemand van seconde tot seconde te 

volgen of de mogelijkheid om een object of identiteit ontelbaar vaak, exact te kopiëren. 

Deze mogelijkheden zorgen voor een andere dynamiek dan in het fysieke domein 

met haar eigen mogelijkheden en problematiek. Daarnaast houdt de digitale sfeer 

tegenwoordig niet meer op bij onze mobiel of computerscherm, maar nestelt die zich 

ook in de slimme, altijd verbonden omgeving om ons heen. Met de online samenleving 

doelen we dus op een breed maatschappelijk proces van digitalisering die ook de 

fysieke wereld diepgaand transformeert.  

De online samenleving is grensoverschrijdend en vindt ‘overal en nergens’ plaats, 

waardoor het borgen van de kernwaarden van de democratie, een kerntaak van BZK, 

er een nieuwe dimensie bij heeft gekregen. En als we de zinsnede uit de missie ‘samen 

leven en wonen’ enigszins oprekken, dan kunnen we ons eveneens ‘thuis’ en ‘geborgen’ 

voelen binnen internetgemeenschappen of juist volkomen ‘verdwaald’ ronddolen op 

sociale media. Aangezien de velen uren die we tegenwoordig online besteden, is het 

verstandig om dit niet uitsluitend als metaforen te karakteriseren. 

Online samenleving
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12. Inrichting van de digitale ruimte  
Als gevolg van digitalisering verplaatst een steeds groter deel van het leven zich naar de 
digitale ruimte. Deze virtuele ‘ruimte’, die overal en nergens plaatsvindt, kent een andere 
dynamiek en andere regels dan onze fysieke leefomgeving. Naast de enorme voordelen, 
wordt de samenleving de laatste jaren geconfronteerd met de keerzijde van deze dynamiek 
en regels, denk aan desinformatie, de fabeltjesfuik en algoritmische bias. Zeker nu een 
groot deel van het maatschappelijke leven online plaatsvindt, zal de inrichting van de 
digitale ruimte daarom een van de kernvragen rondom digitalisering zijn.
 

De belangrijkste vraag hierbij is wellicht wiens regels van toepassing zijn in de digitale ruimte. Blijft 

dat, zoals nu het geval is, de ontwikkelaar van een applicatie of een platform? Is het dan wenselijk dat 

in de digitale ruimte de waarden en normen gelden van een ontwikkelaar, of diens land van herkomst, 

of moeten we juist streven naar een meer universele set spelregels die overal ter wereld geaccepteerd 

(kunnen) worden? Het alternatief zou mogelijk zijn dat fysieke grenzen ook bepalend worden op sociale 

media en andere platformen zodat landen of regio’s weer hun eigen kaders kunnen stellen.

Of en hoe dit gerealiseerd kan worden is bovendien nog maar de vraag. Digitale technologie kent 

tenslotte ook haar eigen logica en haar ‘politieke aard’ is diep verankerd in de infrastructuur en 

protocollen die het internet tot op heden heeft gekend. In het ‘hart’ van de digitale infrastructuur gaan 

zo allerlei ethische en maatschappelijke vraagstukken schuil; de huidige maatschappelijke discussies 

rondom dataopslag en data-soevereiniteit tonen dit als geen ander. De vorm die we geven aan de 

infrastructuur van de online samenleving bepalen mede de normen en waarden die zullen heersen in 

de online samenleving. Zo maar de spelregels van een platform aanpassen, bijvoorbeeld ten aanzien 

van privacy of content moderatie, zal daarom maar beperkt effect sorteren. Om onze eigen waarden 

en normen te hanteren in de digitale ruimte, zullen we mogelijk dus ook bereid moeten zijn om het 

internet als geheel opnieuw te ontwikkelen.

Maatschappelijke problemen worden in sociale, economische en politieke zin besproken en vervolgens 

verwacht men dat de technische systemen hierop naadloos aansluiten, dat ze ‘doen’ wat de mens 

‘wil’ . Digitale technologie wordt in dit geval als een middel bezien om een politiek doel te realiseren. 

Maar technologie is nooit neutraal en het is daarom van belang dat we ons beleidsoog ook voldoende 

laten glijden over dit snijvlak van technische en bestuurlijke vraagstukken. De technicus zal politieker 

moeten leren denken, en de politicus zal technischer moeten leren denken.  
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13. Inclusieve online samenleving  
De online-samenleving is een wezenlijk onderdeel geworden van het dagelijks leven. Uit het 
rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau "De Sociale Staat van Nederland" (september 
2020), blijkt dat het media verbruik van de Nederlander gemiddeld 8 uur en 23 minuten per 
dag is (media-activiteiten als kijken, luisteren, lezen, etc.), de meeste activiteiten verlopen 
middels de digitale ruimte. Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij, 
wordt het dan ook steeds belangrijker om toegang te hebben tot de online-samenleving en 
over de technische en cognitieve vaardigheden te beschikken die daarbij komen kijken. 
 

Tijdens de coronacrisis bleek dat niet iedereen beschikt over de middelen die toegang bieden tot 

de online-samenleving, zoals een goede internetverbinding, laptop of smartphone. Vooral jongeren 

ervoeren direct de nadelen hiervan. Zij konden geen onderwijs op afstand volgen of bijvoorbeeld sociale 

contacten onderhouden online. Het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau ‘SCP-coronakompas: 

Onderwijs Kwaliteit van leven in tijden van corona’ raakt aan dit onderwerp. Een inclusieve online-

samenleving begint dus bij letterlijke toegang voor iedereen.38  

Naast de middelen die toegang bieden tot de online-samenleving, is het voor een inclusieve online-

samenleving belangrijk dat er gelijke kansen zijn om te participeren. Vaardigheden en kennis om de 

mogelijkheden van de online omgeving te benutten en risico’s te vermijden, zorgen voor een optimale 

positie om volwaardig deel te nemen. Het gaat hierin zowel om technische vaardigheden en kennis, als 

om kennis en vaardigheden van de verschillen tussen de fysieke en de digitale wereld die hun eigen 

gevaren en mogelijkheden kennen. Zo is het online mogelijk om mensen van seconde tot seconde te 

volgen en om al deze gegevens te bewaren en de analyseren. Informatie verspreid zich veel makkelijker 

en goedkoper online dan in de fysieke wereld en kan individueel worden afgestemd. Ook is het online 

bijvoorbeeld makkelijker om de eigen identiteit te verbergen of zich uit te geven voor iemand anders. De 

online-samenleving biedt ook mogelijkheid om veel verschillende perspectieven te onderzoeken, wat 

kan leiden tot meer onderling begrip en een verruiming van het eigen wereldbeeld. Anderzijds zorgen 

filterbubbels ervoor dat men vooral gelijkgestemden tegenkomt of een bevestiging van de eigen ideeën 

aantreft, wat kan resulteren in een samenleving die minder inclusief wil of kan zijn.

De fundamenteel andere eigenschappen leveren een andere dynamiek op dan in de fysieke omgeving. 

De huidige media-geletterdheid die op scholen wordt aangeboden is een stap in de goede richting 

om toekomstige generaties weerbaarder te maken online, maar onderzoek wijst ook uit dat dit niet 

voldoende is om voldoende bewust te zijn van de valkuilen op het internet.39 Om de mogelijkheden van 

de online-samenleving te waarborgen en de keerzijdes te meiden moeten burgers, meer dan ooit, in 

staat zijn om te reflecteren op (de totstandkoming van) hun eigen opvattingen, inzicht hebben in de 

retoriek van bepaalde informatie die tot hen komt en openheid betrachten naar andere standpunten. 

Met betrekking tot het realiseren van een inclusieve online-samenleving, vraagt de eigen dynamiek 

van de digitale ruimte daarom in de toekomst om een grondigere doordenking van hoe burgers voor te 

bereiden op een leven waarin men optimaal kan participeren in de online-samenleving.

75

38 Zie https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/10/30/coronakompas

39 Wineburg, S., & McGrew, S. (2016). Evaluating information: The cornerstone of civic online reasoning.

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/10/30/coronakompas
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/02/21/kustpact
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14. Zingeving in virtuele leefwerelden  
Onze ‘offline identiteit’ vertaalt zich deels door in de virtuele realiteit. Met name 
jongeren ontwikkelen online daarnaast ook een identiteit die minder representatief is 
voor de identiteit die zij in hun offlineleven hebben. Er groeit geleidelijk een domein van 
sociale media en gamen waarin een alternatieve of tweede identiteit wordt vormgeven. 
De ervaringen die online worden opgedaan worden betekenisvoller. Praktijken worden 
verplaatst van de fysieke naar virtuele wereld, zoals spelen, leren en werken, maar er zullen 
ook nieuwe praktijken ontstaan.
 

Er wordt al geruime tijd gespeculeerd over virtuele leefwerelden waarin mensen een nieuwe identiteit 

opbouwen en helemaal opgaan in een digitale wereld, al dan niet met behulp van extra hulpmiddelen 

zoals een Virtual Reality bril. Hierin hebben ze eindeloze mogelijkheden om zichzelf te ontplooien, 

vermaken en te netwerken. Ondanks dat een toekomstbeeld is, zijn er inmiddels een aantal games die 

erin slagen om virtuele werelden te scheppen die wel degelijk meer te bieden hebben dan alleen het 

spelen van een game. Virtuele werelden zoals Fortnite, Minecraft en Roblox zijn voor jongeren meer 

geworden dan louter spelletje: ze hangen er met vrienden en kopen van hun kleedgeld de laatste mode 

items. Maar denk ook aan virtuele liveoptredens van verschillende artiesten in Fortnite, die miljoenen 

bezoekers trokken en elementen combineerde van klassieke concerten en de mogelijkheden van het 

digitale medium.40  

Naarmate deze virtuele werelden aan betekenis winnen in het dagelijks leven van een groeiende groep 

gebruikers en er ook meer alledaagse praktijken naartoe ‘verhuizen’ (denk aan uitgaan of onderwijs), 

dringt de vraag naar regulering en handhaving zich vanzelf op. Als kinderen bijvoorbeeld worden gepest 

in de leefwerelden als Fortnite omdat ze geen ‘kleding’ kunnen aanschaven, moeten buurtwachten dan 

hierover waken door ook in deze werelden te patrouilleren? 

Wat mag er wel en wat mag er niet en wie bepaalt dit? Hoogstwaarschijnlijk zullen het internationale 

omgevingen zijn, waarbij het maar de vraag is welke rol de Nederlandse wet, en in bredere zin 

Nederlandse normen en waarden, daarin spelen. In essentie zijn dit dezelfde vragen die nu ook al spelen 

rondom online platformen, maar in de virtuele werelden nog verder op de spits gedreven worden. Met de 

ontwikkeling van deze technologie neemt echter ook het risico toe dat mensen de verhouding tussen 

de fysieke en de virtuele wereld uit het oog verliezen. Dit heeft mogelijk grote gevolgen in termen van 

gameverslaving, cyberpesten en de verspreiding van desinformatie.
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40 Voor een uitgebreide analyse van deze uitdijende virtuele werelden zie https://www.matthewball.vc/all/themetaverse 

https://www.matthewball.vc/all/themetaverse 
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15. Desinformatie en polarisatie  
Online is er voor elke stelling een argument te vinden, wordt men al snel bevestigd in eigen 
opvattingen en blijkt desinformatie, informatie die bewust onjuistheden verkondigd, zich 
sneller en verder te verspreiden dan betrouwbare informatie. Omdat er zoveel informatie 
beschikbaar is online, kunnen er makkelijk onjuiste maar overtuigende verbanden 
worden gelegd. Denk bijvoorbeeld aan het verband tussen 5G en de komst van corona. 
Ook technologieën die zogeheten ‘deep fakes’ maken, ontwikkelen zich in een rap tempo. 
Mogelijk stevenen we af op een ‘infocalypse’. Een situatie waarin álle informatie die met 
name online tot ons komt verdacht is. Het gevolg hiervan kan zijn dat men zich terugtrekt in 
een eigen filterbubbel waarin alleen nog bepaalde bronnen de eigen ideeën bevestigen. 
 

Het fenomeen desinformatie is niet nieuw, toch zijn er aspecten aan deze ontwikkeling die nog niet 

eerder in de geschiedenis zijn voorgekomen. Ten eerste de omvang van desinformatie die circuleert. 

Digitalisering heeft het produceren en verspreiden van desinformatie goedkoper en sneller gemaakt 

dan ooit tevoren. Dit zorgt voor een zogenaamde kennisvervuiling van ongekende omvang, wat ook 

de curatie van informatie die toegankelijk is voor groot publiek drastisch vermindert. Bovendien 

worden bepaalde vormen van kennis minder geraadpleegd omdat die zich minder lenen voor digitale 

‘consumptie’, denk aan complexere, lange verklaringen voor een fenomeen, of minder aantrekkelijke 

websites die niet zijn ingespeeld op de zogenaamde aandachtseconomie.41  

Ten tweede is er sprake van schijn autonomie onder gebruikers. Een kritische houding ten opzichte van 

informatie is sinds de Verlichting een ideaal en de meesten zullen zichzelf ook als kritische burgers 

karakteriseren. Echter, de zoektocht naar informatie op het internet is, ondanks dat het wordt ervaren 

als een autonome exercitie, juist meestal een opeenvolging van een onzichtbaar, voorgesorteerd aanbod 

van informatie die zo goed mogelijk aansluit bij waar men bewust of onbewust de voorkeur voor heeft. 

Hierdoor wordt onterecht gedacht dat de opvattingen op basis van online onderzoek, geheel autonoom 

tot stand zijn gekomen waardoor de juistheid ervan nog sterker wordt ervaren.42  

Deze schijnbare autonomie maakt het zeer moeilijk om zonder zogenaamde ‘tegenmanipulatie’ 

betrouwbare informatie, of op zijn minst andere perspectieven, burgers te laten bereiken. Dit heeft tot 

gevolg dat er meer polarisatie optreedt: hoe meer men online informatie probeert te vinden, hoe groter 

de kans dat de beeldvorming verstart en verschillen minder overbrugbaar worden. Een versplinterde 

realiteit binnen een samenleving ligt zo op de loer. De digitale sfeer maakt het steeds makkelijker 

om in een eigen werkelijkheid te leven en bemoeilijkt consensus over bijvoorbeeld wat goed is 

voor de samenleving of welke problemen moeten worden opgelost. Technologische oplossingen die 

momenteel worden onderzocht betreffen bijvoorbeeld ‘freedom of speech is not freedom of reach’43, 

waarin informatieverstrekkers minder bereik hebben als hun identiteit slecht verifieerbaar is. Ook het 

timestampen van informatie behoort tot de eerste pogingen om deze problematiek op te lossen. 
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41 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/technology-and-democracy

42 https://drive.google.com/file/d/1W_IxeJeeZdSLjI294U6EISw0rVCpGxwP/view

43 https://www.businessinsider.nl/wordproof-blockchain-nepnieuws/

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/technology-and-democracy
https://drive.google.com/file/d/1W_IxeJeeZdSLjI294U6EISw0rVCpGxwP/view
https://www.businessinsider.nl/wordproof-blockchain-nepnieuws/
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16. Mentale gezondheid en weerbaarheid online  
Het afgelopen jaar heeft extra duidelijk gemaakt dat een leven dat zich grotendeels 
online afspeelt, niet zonder gezondheidsrisico’s is. Ondanks de sociale mogelijkheden in 
het virtuele domein, is het gebrek aan fysiek contact en lichamelijke nabijheid voor veel 
mensen zwaar gevallen. Veel jongeren en jongvolwassenen voelen zich somberder dan voor 
de crisis.44  

 

De vraag naar mentale weerbaarheid tegen bepaalde elementen van de onlinewereld wint aan belang, 

nu als gevolg van de coronacrisis veel van onze activiteiten naar de digitale omgeving zijn verplaatst. 

Deze ontwikkeling heeft laten zien dat een balans tussen het leven offline en online belangrijk is voor 

ons welzijn. Een bezinning op de impact van het participeren in de onlinesamenleving op de mentale 

gezondheid is daarom nog urgenter geworden. Zo zal er in deze context opzoek moeten worden gegaan 

naar een optimale verhouding tussen privé-, werk- en publiekgebruik, die van wezenlijk belang is voor 

mentale gezondheid. Zo blijkt uit het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau ”SCP-coronakomas: 

Werk” (oktober 2020) dat de gemiddelde mens een maximumaantal dagen heeft waarin zij zonder 

negatieve gevolgen thuis kan werken, een zogenaamd thuiswerkplafond. Corona is in dit verband 

slechts een versneller geweest van een vervaging tussen leefdomeinen, die al in gang was gezet door de 

mogelijkheden die digitalisering geeft om altijd overal online te zijn. In een post-corona wereld zal de 

hernieuwde balans tussen wonen, werken, onderwijs.

Zo zijn jongeren geneigd om meer van hun privéleven online te delen, zonder dat ze hier meestal de 

consequenties van kunnen overzien. Adolescenten en volwassen worstelen met een werkcultuur die 

minder natuurlijke afbakeningen van het privéleven kent dan voorheen. Het kantoor wordt nu met name 

geliefd om zijn toevallige ontmoetingen, kleine gesprekjes en sociale aspecten. Terecht, maar tegelijk 

verliezen we hiermee mogelijk uit het oog dat het kantoor ook als werkplek nuttige functies kan hebben, 

omdat het duidelijke afbakeningen en grenzen geeft aan een werkdag die ontbreken in een virtuele 

huisomgeving. 

Het komende decennium is er veel aan gelegen om het individu de juiste heuristieken, vaardigheden 

en gewoontes aan te reiken om mentaal weerbaarder te worden nu de digitale ruimte zo veel 

nieuwe mogelijkheden en valkuilen biedt. Tegelijk loert bij de nadruk op weerbaarheid het gevaar 

dat problemen en stressoren op deze manier vooral op het individu worden afgewimpeld, en er 

onvoldoende wordt gekeken naar de omgevingsfactoren.45 Ook werkgevers, onderwijsinstellingen en 

overheden hebben daarom een belangrijke rol te vervullen. Een werkgever zou bijvoorbeeld de mentale 

weerbaarheid van werknemers kunnen verhogen door mailproviders na vijf uur offline te halen of het 

onmogelijk te maken dat afspraken tussen 12 en 13 uur kunnen worden ingepland.  

Tot slot kan voor een aantal mentale gezondheidsproblemen de online omgeving als een katalysator 

optreden. Met name psychisch kwetsbare individuen kunnen makkelijker in een neerwaartse spiraal 

terechtkomen als zij veel tijd doorbrengen online. Zo toont onderzoek aan dat passief gebruik 

van sociale media - waartoe deze media vaak bewust op aansturen - gevoelens van depressie en 

eenzaamheid kan vergroten.46 
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44 SCP (2021) een jaar met corona, Jongeren Denktank Coronacrisis (2021). ‘En nu....daden!’

45 Verhaeghe, 2019

46 Aalbers, G., McNally, R. J., Heeren, A., De Wit, S., & Fried, E. I. (2019). Social media and depression symptoms: A network perspective. Journal of 

Experimental Psychology: General, 148(8), 1454.



84

17. Nieuwe vormen van online vertrouwen 
Digitalisering leidt tot veranderingen in wie er vertrouwd wordt binnen de samenleving. 
In onze nabije omgeving vertrouwen we bekenden doorgaans om hun competenties en 
intenties en zijn we redelijk goed in staat om betrouwbare van onbetrouwbare individuen 
te scheiden. Maar in de anonimiteit van grote onlinenetwerken en de vluchtige, meer 
afstandelijke relaties die we aangaan met digitaliseerde instituties, kan men niet op 
dezelfde manier beoordelen wie te vertrouwen en wie niet. De onlinesamenleving zorgt voor 
een kwalitatieve verandering van vertrouwensrelaties en is daarnaast ook een katalysator 
van sociale en politieke vertrouwensproblemen. 
 

Er is dringend behoefte aan nieuwe vormen van vertrouwen die passen bij het digitale tijdperk.47 

Hierbij zijn verschillende ontwikkelingspaden mogelijk. Zo kan de betrouwbaarheid van de mensen 

op het internet worden verhoogd. Betrouwbaarheid hangt samen met deugden als eerlijkheid en 

oprechtheid, maar blijkbaar is men minder geneigd zich betrouwbaar op te stellen online. Oplossingen 

zoals een moderator- en expertsystemen, betere identificatie van personen, het bemoeilijken van 

posten zonder gekoppelde identiteit (Freedom of speach is not freedom of reach),48  zouden hieraan 

kunnen bijdragen.

Desalniettemin is het waarschijnlijk naïef om te denken dat in abstracte wereldwijde netwerken online 

vertrouwen volledig langs deze ‘menscentrische’ lijn gerealiseerd kan worden. Een andere mogelijke 

richting kijkt daarom meer naar de aard van digitale systemen en de manier waarop vertrouwen 

in de haarvaten van het digitale systeem geprogrammeerd kan worden, bijvoorbeeld middels 

blockchaintechnologieën en ‘smart contracts’. Met transparante en gedistribueerde boekhouding 

kunnen we volgens voorstanders van deze aanpak de informatie-asymmetrie op het internet, als een 

van de principiële oorzaken van wantrouwen, effectief bestrijden en zo het tanende vertrouwen in de 

platformeconomie en op sociale media herstellen. 

Ambtenaren en uitvoerende organisaties staan nu meer in ‘contact’ met de dataprofielen van burgers 

dan met burgers zelf en er ontstaat een roep om de abstracte netwerksamenleving menselijker en 

humaan te maken. De grote afstand tussen burger en overheid of tussen platform en leverancier moet 

worden overbrugd. Echter, concrete oplossingen hoe zo’n ‘humaan systeem’ er dan uit zou kunnen zien 

is nog niet ontwikkeld. Digitale systemen tenderen van nature naar deze vluchtige, grote en abstracte 

netwerken en er gaan ook veel voordelen schuil in de digitale manier van organiseren. Het is daarom 

een van de grootste uitdagingen van het digitale tijdperk om de menselijke maat in digitale systemen 

niet kwijt te raken en de kloof tussen verschillende groeperingen behapbaar te houden.    

Als geen van deze oplossingsrichtingen erin slaagt nieuwe vormen van vertrouwen te verankeren in 

de online samenleving, dan is het mogelijk dat het wantrouwen in instituties blijft toenemen. De kloof 

tussen burger en overheid blijft toenemen en het informatielandschap zou in een verdere versplintering 

kunnen belanden, waardoor burgers zich onveilig, ongehoord of miskend voelen, en de hang naar 

complottheorieën en de roep om autoritaire leiders kan mogelijk verder groeien. 
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47 Keymolen, E. (2016). Trust on the line: a philosophycal exploration of trust in the networked era.

48 https://www.businessinsider.nl/wordproof-blockchain-nepnieuws/
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18. Data(soevereiniteit) & Privacy  

De online samenleving bestaat grotendeels uit digitale praktijken waarbij een platform alle 
data (al dan niet rechtmatig) bezit en voor eigen doeleinden benut. Daarbovenop hebben 
de economische doeleinden van deze platformen een ongekende toename van monitoring 
en surveillance teweeggebracht (surveillance kapitalisme), waardoor publieke waarden als 
privacy en autonomie permanent in het geding zijn. De problemen rondom data zijn dus 
tweeledig: een verdelingsvraagstuk en een privacyvraagstuk. 
 

Voor beide vraagstukken zijn oplossingen in de maak: ten eerste kunnen nieuwe architecturen voor het 

beheren van data de digitale economie van de online samenleving rechtvaardiger maken. Technische 

oplossingen zoals datakluizen kunnen het gemakkelijker maken voor consumenten of (toeleverende) 

ondernemingen of meer inspraak te hebben over wat er wanneer met verzamelde data gebeurt. Ten 

tweede kunnen nieuwe spelregels van het internet (de protocollen en standaarden) datadeling en data-

uitwisseling een centraal kenmerk van de online samenleving maken. Naast een eerlijkere verdeling 

van de waarde die aan data onttrokken kan worden, is het idee dat deze toegenomen controle over 

datastromen ook de informationele privacy van burgers ten goede komt. 

Of meer data-soevereiniteit ook werkelijk tot meer privacy, autonomie en rechtvaardigheid zal leiden is 

nog niet een uitgemaakte zaak. Idealiter kunnen burgers in de toekomst vrijelijk overstappen van het 

ene naar het andere platform en zou toegenomen datadeling kunnen bijdrage aan het opbouwen van 

publieke voorzieningen en realiseren van gemeenschappelijke/ matschappelijke doeleinden. Digitale 

identiteitsoplossingen zouden daarbij moeten garanderen dat transacties en online verkeer veilig en 

betrouwbaar verloopt. Deze functie wordt nu nog met name opgepakt door private partijen, centraal dan 

wel decentraal georganiseerd.49 In dit domein lijkt ook bij uitstek een belangrijke rol weggelegd voor 

overheden, die deze kerntaak dan ook steeds meer naar haar toe lijkt te trekken.50   

Het is ook mogelijk dat burgers, ondanks de vrije keuze en toestemming, toch erg gebonden blijven 

aan de huidige digitale platformen, zonder dat ze de ethische consequenties ervan kunnen of willen 

overzien. Daarnaast is het ook mogelijk dat sociale en maatschappelijke dynamieken burgers er 

alsnog toe kunnen ‘dwingen’ data te delen, bijvoorbeeld vanwege de maatschappelijke druk om 

gezondheidskosten te drukken of simpelweg vanwege financiële voordelen, denk bijvoorbeeld aan een 

initiatief van een Duitse bank die leningen verstrekte aan burgers die geen financiële geschiedenis 

konden overleggen maar wel hun data wilde delen. Het idee van de vrije keuze van autonome burgers, 

moet in dit geval cultureel gerelativeerd worden. 
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49 Zo werkt ook een partij als Microsoft al geruime tijd aan decentrale identiteitsoplossingen: https://www.microsoft.com/nl-nl/security/

business/identity-access-management/decentralized-identity-blockchain

50 Zie onder andere https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/samenwerken-aan-een-digitale-bronidentiteit/

https://www.microsoft.com/nl-nl/security/business/identity-access-management/decentralized-identity-blockchain
https://www.microsoft.com/nl-nl/security/business/identity-access-management/decentralized-identity-blockchain
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19. Cybersecurity & Digitale weerbaarheid  

Na drie decennia leven in een ‘global village’ is de samenleving en de politiek langzaamaan 
meer bewust geworden van de digitale systeemrisico’s die hiermee gepaard gaan. Gevoelige 
of vertrouwelijke informatie ligt verspreid over vaak slecht beveiligde netwerken en komt 
niet zelden in de verkeerde handen terecht. Daarbij zijn allerlei cruciale infrastructuren 
en publieke voorzieningen tegenwoordig aangesloten op het internet en vallen deze soms 
makkelijk te hacken.
 

Hoe kunnen we de samenleving zo weerbaar mogelijk maken en zorgen we ervoor dat de kans 

op ontwrichting zo klein mogelijk is. Het doel van dit ontwikkelingspad is met name om digitale 

ontwrichting te voorkomen.51 Het is dan ook niet vreemd dat termen als ‘redundancy’ en ‘resilience’ 

in zeer korte tijd in het dagelijkse jargon van beleidsmakers, economen en ondernemers zijn beland. 

De begrippen wijzen op het vermogen om ten tijde van tegenslag en tegenspoed normaal te blijven 

functioneren, schokken op te kunnen vangen en snel terug te kunnen veren.52 Ze horen bij een 

levensgevoel en wereldbeeld waarin we het idee hebben in extreem onzekere en complexe tijden te 

leven, en waarop we maar gering invloed kunnen uitoefenen. Digitale systemen beschouwen we als 

complex en (grotendeels) onbeheersbaar, waardoor weerbaarheid en veerkracht belangrijke pijlers van 

beleid worden.  

Een andere ontwikkeling met betrekking tot cybersecurity en digitale weerbaarheid is evenwel 

onderbelicht en richt zich meer op wat maatschappelijk gezien betekent om onderdeel te zijn van de 

wereldwijde netwerksamenleving. Naast de technische en infrastructurele uitdagingen is dit immers 

ook een maatschappelijke en ethische vraag: hoe te leven in een onzekere wereld te midden van 

alomtegenwoordige digitale kwetsbaarheden? 

Zo kunnen we ons afvragen wat überhaupt de gewenste maatschappelijke normen, eisen en 

verwachtingen moeten zijn die we aan burgers, bedrijven, overheid en IT- systemen dienen op te stellen. 

Tot hoeverre is het bijvoorbeeld legitiem om bij toenemende complexiteit te verwachten dat burgers of 

bedrijven zelf verantwoordelijk zijn of zelf de verantwoordelijk op nemen om zich hiertegen te weren? 

Het bepalen van waar de grens van verantwoordelijkheid ligt zal steeds lastiger worden naarmate de 

complexiteit toeneemt. Daarnaast is het belangrijk om, ervan uitgaande van dat digitale ontwrichting 

niet geheel is uit te sluiten, goed om voorbereid te zijn op digitale ontwrichting. Een digitaal 

kwetsbare samenleving heeft een digitaal rampenplan nodig, en het valt te betwijfelen in hoeverre we 

maatschappelijk voorbereid zijn op toekomstige ontwrichtingen.53 

Tot slot zal er in de toekomst meer aandacht komen voor wat deze permanente digitale systeemrisico’s 

voor psychologische gevolgen met zich meebrengen. Maatschappelijke bewustwording van digitale 

systeemrisico’s en onzekerheid is belangrijk om als samenleving weerbaarder te worden, te meer 

omdat de kwetsbaarheid van digitale systemen vaak te herleiden is tot menselijke fouten. Maar de 

bewustwording kan ook verder bijdragen aan angst, machteloosheid en een permanent gevoel, al dan 

niet terecht, van onveiligheid in de online samenleving. Een balans zoeken tussen deze ‘objectieve’ en 

‘subjectieve’ veiligheid binnen de online samenleving zal een van de grote uitdagingen worden van het 

komend decennium.     
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51 Voorbereiden op digitale ontwrichting, WRR, 2019

52 Bonnano et al. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives.

53 Idem

https://www.microsoft.com/nl-nl/security/business/identity-access-management/decentralized-identity-blockchain
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20. De onzichtbare wereld  

De online samenleving speelt zich niet alleen af op het web. Dankzij het zogeheten 
‘Internet Der Dingen’ wordt ook de ‘offline’ wereld in toenemende mate online en vervaagd 
de scheidslijn tussen fysiek en virtueel. Door alle sensoren en slimme apparaten zijn 
we eigenlijk continue in interactie met digitale systemen die ruimtes virtualiseren en 
onze gedragingen meten. Deze slimme en gedigitaliseerde leefomgeving zorgt voor een 
exponentiele toename van data en steeds grotere afhankelijkheid van kunstmatige 
intelligentie die de data moet omzetten in inzichten en beslissingen.
 

De computer verdwijnt langzaam uit het zicht en digitale techniek raakt dieper en onzichtbaar 

verankerd in de wereld om ons heen. Zonder dat we het kunnen zien, geven digitale systemen geruisloos 

en onzichtbaar sturing aan onze leefwereld en omgeving. Achter de fa”ade van gebouwen, in onze 

auto’s, telefoons, thermometers en ga zo maar door, draait de machinerie van nullen en enen op volle 

toeren. Onze data stroomt naar serverparken wereldwijd waar algoritmes, zonder democratisch toezicht 

en op een vaak onnavolgbare manier, aan het rekenen gaan voor bedrijven en overheden. Voordat 

we ‘online’ een bericht plaatsen, zijn we allang opgenomen in deze digitale dynamieken van onze 

omgeving. Offlineleven is inmiddels geen autonome keuze (meer) voor burgers.54  

Deze onzichtbare wereld roept allerlei fundamentele vragen op voor het snijvlak van ruimte & regio en 

de online samenleving. We lijken pas aan de vooravond te staan van de uitdagingen die het permanente 

monitoren van al onze gedragingen in het publieke leven betekent voor privacy, veiligheid en vrijheid 

van burgers. Dit geldt ook voor de kansen die in het verschiet liggen dankzij een slimme leefomgeving, 

waaronder de betere bescherming en automatisering van systemen rondom energie, water en transport. 

Hier zijn belangrijke taken weggelegd voor de toekomstige collectieve besluitvorming in wijk, stad 

en land. Met name het eigenaarschap en beheer van de ongekende hoeveelheid aan data die in de 

onzichtbare wereld verzameld wordt en de groeiende mogelijkheid om top-down te interveniëren op 

basis van econometrische algoritmes en simulaties, ten goede en ten kwade.  

Om deze uitdagingen op een democratische manier aan te gaan, is het van belang dat het onzichtbare 

karakter van de digitale wereld wordt doordacht in relatie tot de betrokkenheid van de burger. 

Doordat men maar weinig ziet van wat er met hen ‘gebeurt’ in het digitale domein, ervaren velen 

niet de verontwaardiging of afkeuring die waarschijnlijk wel zou worden ervaren als dergelijke 

praktijken in de fysieke wereld zouden gebeuren. Denk aan het permanent volgen van burgers of het 

opslaan van zeer persoonlijke informatie op basis van zoektochten op het internet naar bijvoorbeeld 

gezondheidsaandoeningen of problemen in de persoonlijke sfeer. Ook de overheid dient alert te blijven 

op het feit dat de onzichtbaarheid van veel praktijken niet mag leiden tot passiviteit.
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investigations: essays on human-technology relations. Lexington Books.
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21. Permanente versnelling en democratische 
besluitvorming  

Door digitalisering lijkt de samenleving in een steeds hogere versnelling te leven. Nieuwe 
apparaten, diensten en systemen volgen elkaar in rap tempo op en voor zowel burgers als 
overheid is het vaak moeilijk bijbenen en onoverzichtelijk waar het naartoe gaat. De digitale 
systemen en ‘future skills’ van morgen zijn overmorgen alweer obsoleet.55  

 

Digitale systemen zijn modulair opgebouwd en vragen permanent om innovatie en vernieuwing. Digitale 

disruptie is een buzzwoord en elke sector heeft inmiddels zijn eigen digitale neologisme: fintech, 

edtech, healthtech, etc. Deze digitale systemen zorgen ervoor dat we razendsnel diensten kunnen 

opschalen, systemen kunnen optimaliseren en permanent inefficiënties, fouten of kwetsbaarheden 

kunnen updaten. Deze dynamiek is evenwel geen uitzonderingstoestand, maar eerder de natuurlijke 

tendens van digitale systemen en processen, d.w.z. een ‘stabiele instabiliteit’.  

Dit levert een aantal spanningen op voor de samenleving. Ten eerste ontstaat er een nieuwe groep 

achterblijvers; niet iedereen kan gemakkelijk mee in de flexibele kenniseconomie of tijdig de juiste 

digitale vaardigheden ontwikkelen. De digitale kloof wordt door de literatuur al zeer geruime tijd 

gethematiseerd56, maar waar we op willen wijzen is dat dit hier gaat om een permanente digitale kloof 

in de samenleving. Ten tweede botsen de doelmatigheid en efficiëntie van digitale systemen regelmatig 

met democratische besluitvorming. Digitale systemen willen verschillen gladstrijken en inefficiënte en 

frictie zoveel mogelijk oplossen.57 Democratie, daarentegen, streeft weliswaar naar consensus, maar 

wordt bij uitstek gekenmerkt door frictie, met een botsing van ideeën en een bepaalde traagheid om 

de legitimiteit en wetmatigheid van besluitvorming te kunnen waarborgen. De derde spanning is de 

paradox dat de doelmatigheid en efficiëntie van digitale systemen de belofte van tijdsbesparing in zich 

draagt, terwijl we het alleen maar drukker lijken te krijgen. Zo zijn we misschien minder tijd kwijt aan 

handgeschreven brieven, maar spenderen we niet minder tijd aan sociale geschreven uitwisselingen. 

De digitale dynamiek lijkt een gehaaste mentaliteit van ‘nooit genoeg’ aan te wakkeren en wordt niet 

zelden in verband gebracht met de stresscultuur en burn-out epidemie.58 

Op maatschappelijk niveau kan daarom het ideaal van ‘traagheid’ en ‘frictie’ mogelijk aan belang 

gaan winnen de komende jaren, om burgers en bedrijven de tijd en ruimte te geven om een gezonde 

verhouding in te nemen ten opzichte van digitale processen. Zo zou ook de trage en inefficiënte 

democratische besluitvorming niet als zwakte, maar steeds meer als gezonde tegenkracht kunnen 

worden geprofileerd. 

Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de democratische en maatschappelijke dynamieken 

verder worden opgeslokt in de versnelling van digitale systemen. Hierdoor kan er onder andere snelle 

vooruitgang worden geboekt in transparante en efficiëntie overheidsprocessen, bijvoorbeeld op het 

gebied van deliberatieve besluitvorming, automatische boetes of belastingaangiften. Dit gaat echter 

wel gepaard met risico’s zoals discriminatie binnen computersystemen of een gebrek aan ‘checks 

and balances’. Bovenal zal de digitale kloof en de psychologische impact van deze versnellingscultuur 

hierdoor mogelijk ook verder op de spits worden gedreven. . 
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22. Digitale machteloosheid   

De controle op ons eigen leven en de grotere systemen waar we deel van uit maken wordt 
toenemend ernstig onder druk gezet. We lijken meer en meer de speelbal van grotere 
technologische krachten te zijn geworden en het is onduidelijk hoe we ons hieraan kunnen 
onttrekken. De machtsconcentratie van enkele grote partijen op het internet speelt hier 
ontegenzeggelijk een belangrijke rol in. 
 

Het thema digitale machteloosheid wijst niet op een puur objectief afgenomen ‘macht’ van burgers in 

het digitale tijdperk. Digitalisering ‘empowered’ immers de burger en geeft nieuwe machtsmiddelen om 

te beslissen of het heft in eigen handen te nemen, bijvoorbeeld in relatie tot de eigen gezondheid of de 

energievoorziening in de buurt. Maar bewustwording en zichtbaarheid die digitalisering mogelijk maakt 

van bijvoorbeeld onbeheersbare systeemrisico’s (bijvoorbeeld financiële crisis en de pandemie) wegen 

zwaar op schouders van burgers, die voorheen toch eerder in een mate van ‘onwetendheid’ leefden. 

Daarnaast geven schandalen als Cambridge Analytica en de veelbekeken documentaireserie The Social 

Dilemma de burger een inkijkje in de keuken van Big Tech, en overheerst de maatschappelijke opinie 

dat het individu permanent bespied en bestuurd wordt in al zijn dagelijkse bezigheden. Dat slimme 

systemen, slimme horloges en smartphones ook allerlei mogelijkheden bieden die voorheen onmogelijk 

waren, doet er dan minder toe. 

Er is geen makkelijke uitweg of oplossing voor deze impasse van toegenomen macht en 

machteloosheid in het digitale tijdperk. Of de toename aan controle een illusie is laat zich niet 

makkelijk meten of bepalen zonder een gedegen analyse wat we hier precies onder verstaan. Echter 

de mogelijke toename van het gevoel van machteloosheid lijkt een probleem in zichzelf vanwege de 

steeds heftigere maatschappelijke tegenreacties die hieruit naar voren komen. Of het nu gaat om de 

gezondheidszorg of Europese wetgeving rondom privacy, een van de (legitieme) kernargumenten zal 

telkens blijven om de macht en controle ‘terug’ te geven aan de burger. Fundamentele vrijheden en 

rechten mogen niet worden ingeruild voor technologische snufjes, extra efficiëntie of vermakelijke 

functionaliteiten. Toch is het goed mogelijk dat, als de welvaart blijft toenemen en we steeds beter op 

onze wenken worden bediend door Big Tech, ons verlangen naar controle en burgerlijke autonomie 

gestaag zal afnemen. Het is eveneens mogelijk dat de burger vooral in zijn digitale microkosmos 

zelfbeschikking lijkt te hebben, bijvoorbeeld rondom zijn gezondheid, slaap- en eetgedrag, terwijl dat in 

het licht van de grote systemen niet meer dan illusie is.59  
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De relatie tussen overheid, markt en samenleving is in beweging. De complexe 

uitdagingen voor de komende jaren – zoals de invloed van digitalisering op de 

democratie, de groeiende ongelijkheid tussen groepen in de maatschappij en grote 

transitievraagstukken – zullen de verhoudingen tussen overheid en samenleving 

veranderen. De coronacrisis gaf ons al een tipje van de sluier van een wereld waarin 

een groter beroep wordt gedaan op het openbaar bestuur. Zo zullen maatschappelijke, 

technologische, en economische trends vragen om een nieuwe politieke cultuur binnen 

de overheid. Zeven brede ontwikkelingen beschrijven in welke richting de overheid de 

komende jaren kan bewegen.

Overheid in Beweging 
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23. De diffusie van macht en verantwoordelijkheid   

De relatie tussen macht en verantwoordelijkheid wordt diffuser. De zeggenschap over 
beleidsdomeinen is steeds meer verdeeld over verschillende bestuurlijke niveaus en 
is vaker afhankelijk van niet-democratisch gekozen instellingen. Tevens vragen de 
complexiteit en verwevenheid van vraagstukken om een sector-overstijgende aanpak. Het 
gevolg is dat besluitvorming minder zichtbaar wordt. Ook ligt hier een risico dat wet- en 
regelgeving moeilijker te begrijpen wordt voor burgers en bedrijven.
 

Uit een reeks grote gebeurtenissen in de afgelopen jaren blijkt dat er vaak onduidelijkheid is over 

het afleggen van publieke verantwoording. Hierdoor kan onenigheid ontstaan over de werking van de 

ministeriële verantwoordelijkheid.60 Of het nu gaat om de veiligheid van de Stint, burgerdoden in Irak 

of het uitkeren van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst, steeds spitst het debat zich op de 

vraag wie of wat macht uitoefent en daarvoor verantwoording aflegt.

De grote decentralisaties van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat beleid en regelgeving 

in onder meer het sociale- en ruimtelijke domein door decentrale organen wordt vastgesteld. Op 

grensoverschrijdende vraagstukken rondom digitalisering, klimaatverandering of migratie is de 

rijksoverheid juist weer afhankelijk van Europese wetgeving. Daardoor heeft het nationale parlement 

steeds minder te zeggen over belangrijke zaken die de samenleving raken én de mogelijkheden van de 

rijksoverheid om sturing te geven aan de samenleving nemen af.61 Desondanks zien we dat Kamerleden 

vooral bezig zijn met het volgen en bijsturen van de regering. Dit beeld wordt bevestigd door de sterke 

toename van de aantallen ingediende moties.62 Deze groeiende focus op het beïnvloeden van de 

bestuurlijke, nationale agenda botst met het feit dat besluitvorming op steeds meer plaatsen dan 

alleen in Den Haag plaatsvindt. 

De huidige tijd van machtenspreiding vraagt daarom om een effectief samenspel tussen burger, 

decentrale overheden en rijksoverheid, maar ook met private partijen en autonome organisaties. 

De ruimte om problemen op nationale schaal aan te pakken, blijkt immers beperkt. De uitdaging 

is om de diffuse macht van de overheid grijpbaar en controleerbaar te houden. Innovatieve 

technologie kan daarbij helpen. Een interessant voorbeeld is de wijze waarop in Taiwan wordt 

geëxperimenteerd met democratische besluitvorming via het conversatieprogramma Pol.is en het 

burgerparticipatieplatform.63 In algemene zin laat dit voorbeeld zien dat de nationale overheid een 

coördinerende rol kan spelen door via publiek-private samenwerking het functioneren van het openbaar 

bestuur te versterken. Andere voorbeelden van effectief samenspel zijn de ontwikkeling van open- en 

publieke innovaties, waarin ondernemingen publieke data kunnen gebruiken voor sociaal wenselijke 

innovaties, of het organiseren van sectorale afsprakenstelsels, zoals iDeal in de bankensector en iShare 

in de logistieke sector. Tegelijkertijd blijft er een structureel ongemak met publieke verantwoording in 

een samenleving waarin verantwoordelijkheden diffuser worden, ook wanneer de nationale overheid 

een sterkere coördinerende rol speelt. 
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60 Zie Raad van State (2020) ‘Ongevraagd advies over de ministeriële verantwoordelijkheid’ BZK-notitie ‘Renaissance van de 
Overheid’

61  BZK-notitie ‘Renaissance van de Overheid’

62 Zie rapport Staatscommissie parlementair stelsel ‘Lage drempels, hoge dijken’ (2018)

63 Interview met Audrey Tang, Digitale Minister zonder portefeuille in Taiwan, in Noema Magazine, en in het Economist artikel 
‘Inside Taiwan’s digital democracy’

https://www.raadvanstate.nl/@121354/w04-20-0135/
https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/renaissance-van-de-overheid/
https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl
https://www.noemamag.com/the-frontiers-of-digital-democracy/
https://www.economist.com/open-future/2019/03/12/inside-taiwans-new-digital-democracy
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24. Roep om een sterkere overheid   

De roep om een grotere rol van de overheid klinkt steeds luider. Sinds het uitbreken van de 
COVID-pandemie speelt de overheid een duidelijk zichtbare en belangrijke rol in het leven 
van burgers en bedrijven. Maar ook vóór de coronacrisis werd al gepleit voor een staat die 
zich weer actiever mengt in markt en samenleving. Van woningbouw tot digitalisering, van 
de energietransitie tot de arbeidsmarkt: op tal van terreinen wordt een meer sturende en 
regisserende rol van het openbaar bestuur bepleit.
 

‘Minder markt, meer overheid.’ Vrijwel alle politieke partijen roepen in hun verkiezingsprogramma’s om 

een vernieuwde rol van de overheid. Versterkt door de coronacrisis, wordt de conclusie getrokken dat 

het marktdenken te ver is doorgeslagen. We zien hier een herwaardering van de rol van de overheid die 

niet meer optreedt als ‘faciliterend sluitstuk’ bij het maken van beleid. Van de overheid wordt verwacht 

dat zij proactief maatschappelijke kwesties agendeert en regie voert op het realiseren van publieke 

waarden. Die regierol is niet per definitie weggelegd voor de rijksoverheid, zaak is dat vrijblijvendheid 

wordt voorkomen en handelingsverlegenheid doorbroken.64 

De centrale vraag is daarbij hoe een proactief sturende staat eruitziet. Ten eerste vraagt een proactief 

sturende staat om het formuleren van herkenbare en richtinggevende doelen. Politiek en overheid 

zullen meer de richting en het perspectief moeten bepalen, met voldoende flexibiliteit om onderweg te 

leren en bij te sturen.

In de tweede plaats betekent dit ook dat de overheid alle groepen in de samenleving betrekt bij het 

maken en uitvoeren van beleid. Het betrekken van de burgers luistert echter nauw: betrokkenheid dient 

overeen te komen met verwachtingen. Een sturende overheid schetst de kaders en beantwoordt de ‘wat-

vraag’. Wat zijn de doelen die behaald moeten worden? Voor de uitvoering worden, met name op lokaal 

niveau, het maatschappelijk middenveld en burgers betrokken. Het aantal mensen dat zich vrijwillig 

inzet voor maatschappelijke doelen is weliswaar stabiel, maar bestaat tot op heden uit een klein deel 

van de bevolking.65 Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat niet steeds dezelfde burgers meepraten over 

beleid en hun wensen gerealiseerd zien worden.  
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64 Studiegroep IFV (2020) ‘Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet’

65 SCP (2019) ‘De sociale staat van Nederland’

https://www.overheidvannu.nl/dossiers/studiegroep/documenten/rapporten/2020/09/10/eindrapport-studiegroep-ifv---als-een-overheid-slagvaardig-de-toekomst-tegemoet
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/09/10/de-sociale-staat-van-nederland-2019
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25. Globalisering, digitalisering en openbaar bestuur  

Globalisering en digitalisering creëren nieuwe sturingsmodellen voor het openbaar bestuur. 
Daardoor is het, vooral in het licht van nieuwe maatschappelijke problemen, waarschijnlijk 
dat de overheid van de toekomst op een nieuwe manier zal functioneren en volgens 
alternatieve principes werkzaam zal zijn..
 

De aard van openbaar bestuur is aan het veranderen door ontwikkelingen die buiten de Nederlandse 

beleidscontext vallen. Globalisering en digitalisering zorgen voor een nieuwe dynamiek in de 

samenleving, waarin de baten met name terechtkomen bij een klein aantal grote bedrijven en 

hoogopgeleide arbeidskrachten.66 Ook zorgen vrije kapitaalmarkten voor grotere (vermogens)

ongelijkheid en verminderde grip van overheden op instituties en bedrijven.67 Daardoor moet de 

nationale overheid, zeker na enkele decennia van privatisering en deregulering, heroverwegen in welke 

markten en terreinen zij een actievere rol wil (blijven) spelen. 

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van ‘glokalisering’, waarbij meer vraagstukken op 

decentraal niveau worden geregeld, en waarde lokaal wordt gecreëerd door gebruik te maken van 

internationale markten, kennis, technologie en expertise. Voorbeelden zijn 3D-printers die leiden 

tot lokale ambachtsproductie, of de wens voor verduurzaming die stuurt op lokale datagedreven 

voedselsystemen. Daarbij zal de nationale overheid bij het realiseren van haar beleidsdoelen meer 

afhankelijk worden van maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewonersorganisaties.68

Over het algemeen kunnen wij zien dat nieuwe principes vooral rondom gelijkheid, duurzaamheid 

en veerkrachtigheid aan belang winnen, mede als gevolg van de lessen van de coronacrisis. Evenwel 

bestaat hierin een spanningsveld tussen wat de markt en de publieke sector moet organiseren, waarbij 

niet zelden economische belangen op gespannen voet kunnen komen te staan met andere publieke 

waarden. Investeren in menselijk kapitaal, institutionele hervormingen voor nieuw politiek leiderschap, 

decentralisering, en experimenteren met nieuwe werkwijzen69 zijn o.a. nodig om een breed palet aan 

waarden te kunnen beschermen. 
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66 Zie bijvoorbeeld CPB (2018) Policy Brief ‘Inclusieve Globalisering’, en CPB (2019) ‘Positioning paper digitalisering’’

67 Zie hoofdstuk 4.3-4.5 uit WRR (2014) ‘Economische Ongelijkheid in Nederland’

68 Zie Ministerie van Justitie en Veiligheid (2020) ‘Strategisch Omgevingsbeeld 2019/2020’

69 Zie Studiegroep Openbaar Bestuur (2016) ‘Openbaar Bestuur en Economische Ontwikkeling’

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2018-08-Inclusieve-globalisering.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-20nov2019-Position-paper-digitalisering.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2020/01/24/strategisch-omgevingsbeeld-01/Strategisch+Omgevingsbeeld+01tweede+druk.pdf
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26. Relatie tussen beleid en uitvoeringsorganisaties   

Recente ontwikkelingen zoals rond de Kinderopvangtoeslagaffaire laten zien dat de relatie 
tussen beleid en uitvoering binnen de Nederlandse overheid vraagt om een herwaardering 
van de uitvoering van beleid op alle niveaus. 
 

In het discours over de veranderende rol van de overheid ligt de focus traditioneel vooral op het 

beleidsmatige karakter van de overheid: de overheid als wetgever, regelgever, toezichthouder, 

bestuurder en werkgever.70 Een terugtredende overheid heeft afgelopen decennia de focus verlegd naar 

efficiënte dienstverlening en ging uit van de zelfredzaamheid van burgers. Dit heeft er mede toe geleid 

dat diensten verder weg van burgers zijn georganiseerd of voor grote delen zijn geautomatiseerd. 

De gedragswetenschap leert ons echter dat niet alle burgers onder alle omstandigheden in staat 

zijn rationele of weloverwogen keuzes te maken.71 Het relatief afstandelijk en zakelijk handelen van 

uitvoeringsinstanties gecombineerd met taakstellingen op overheidsorganisaties, hebben afgelopen 

jaren geleid tot uitvoeringsproblemen bij meerdere instanties. De menselijke maat lijkt uit het oog 

verloren, of in de woorden van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties: mensen zijn klem 

komen te zitten tussen balie en beleid.72

In een gezonde relatie tussen beleid en uitvoering bestaat er ruimte voor het maken van fouten en 

hiervan te leren. In de praktijk blijkt dat uitvoeringsinstanties nog te vaak worden afgerekend op 

incidenten, zowel door de politiek als door bestuurlijke organen en de media. Deze afrekeningen 

leiden dikwijls tot nieuwe regels, die de complexiteit van wetten en regels doet vergroten en maatwerk 

belemmert.

Daar bovenop komen hoge verwachtingen: de burger verwacht een overheid die eerlijk en begripvol is, 

die snel reageert en met kennis op zaken burgers op weg helpt.73 En tegelijkertijd verwacht de burger 

die zich aan de regels houdt een overheid die kritisch is op misbruik door anderen. Geautomatiseerde 

besluitvorming kan professionals in de weg zitten om van regels af te wijken wanneer zij zoeken 

naar passende oplossingen. Tegelijkertijd biedt digitalisering nog steeds veel kansen voor betere 

dienstverlening, bijvoorbeeld door te differentiëren en in te spelen op de behoeften en voorkeuren van 

gebruikers.74 
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70 BZK-notitie ‘Renaissance van de Overheid’

71 Zie WRR (2017) ‘Weten is nog geen doen’

72 Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (2021) ‘Klem tussen balie en beleid’

73 Kantar (2019) ‘Relatie burger overheid 2030’, i.o.v. de Nationale Ombudsman

74 Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (2017) ‘Maak Waar!’

https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/renaissance-van-de-overheid/
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/tijdelijke-commissie-uitvoeringsorganisaties/eindrapport
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20210225_eindrapport_tijdelijke_commissie_uitvoeringsorganisaties.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/1%20RAPPORT%20Nationale%20Ombudsman%20-%20relatie%20burger%20overheid%202030_def.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/maak-waar/
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27. Missie-gedreven beleid
De Rijksoverheid wil economische groei die inclusief, veilig, en duurzaam is. Dit is een 
complexe opgave die vraagt om een nieuwe manier van denken over beleid. Daarbij dient de 
Rijksoverheid ook haar eigen publieke waarden scherper naar voren te schuiven. 
 

De econoom Mariana Mazzucato heeft het concept van missie-gedreven beleid gemunt. Volgens 

Mazzucato vraagt het realiseren van inclusieve en duurzame groei om een nieuwe beleidsbenadering.75  

De overheid moet sturen op lange termijn missies, zoals bijvoorbeeld de Sustainable Development 

Goals. Het karakter van missie-gedreven beleid is meer onzeker, cumulatief (langetermijndenken) en 

collectief (verbindingen tussen overheden, bedrijven, wetenschap, burgers) dan traditioneel beleid. Het 

accepteren van dit karakter van beleid is noodzaak om een complexe opgaven te realiseren. 

Missie-gedreven beleid vraagt het openbaar bestuur om anders te denken. De nadruk komt meer te 

liggen op grote verhalen en brede maatschappelijke langetermijndoelen. De politiek en ambtelijke 

top stelt de doelen, op lager niveau wordt daar met de nodige vrijheid uitwerking aan gegeven. Ook 

vraagt missie-gedreven beleid om een herwaardering van de rechtvaardiging voor het ingrijpen van de 

overheid in de samenleving, waarbij publieke waarden en doelen centraal staan. 

Een missie-gedreven overheid vraagt om een overheid die met meer vertrouwen acteert, risico’s durft 

te nemen, en winnaars uit durft te kiezen. Het nemen van risico’s dient van binnenuit gestimuleerd 

te worden, ook op laag-ambtelijk niveau. Fouten maken hoort hierbij, net als accepteren dat niet alle 

mogelijke gevolgen van beleid van tevoren accuraat in kaart gebracht kunnen worden. 

Tegelijkertijd kan de overheid deze transitie niet alleen maken. Als elke vorm van risico die de overheid 

neemt afgestraft wordt – omdat de overheid gezien wordt als log apparaat dat enkel de ‘marktmeester 

is’ – zal deze geen risico’s nemen die nodig zijn om missies te behalen. Als de maatschappij vraagt om 

een overheid die actief stuurt op publieke doelen, dan is dat niet alleen een taak voor de overheid, maar 

moet de maatschappij daar ook zelf klaar voor zijn.  
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75 Zie Mariana Mazzucato (2021) ‘Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism’
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28. Digitaal besturen
Als we spreken over een digitale overheid, gaat het vaak over het digitaliseren van 
bestaande activiteiten van het openbaar bestuur, zoals het online aanvragen van een 
rijbewijs in plaats van bij een balie. Digitale technologie maakt het echter ook mogelijk om 
nieuwe bestuurlijke functies te ontwikkelen. Dit noemen wij ‘digitaal besturen’.
 

Discussies over de digitalisering van de overheid en haar taken leggen veelal de focus op het 

investeren in de digitale infrastructuur in algemene en brede zin.76 Ook is er groeiende aandacht voor 

het voorbereiden op maatschappelijke ontwrichting als gevolg van technische storingen of uitval van 

digitale processen.77 Het verkennen van nieuwe ICT-mogelijkheden vraagt om een verandering van de 

bestuurlijke cultuur, waarin experimenteren en prototyping centraal staan in plaats van een ‘first time 

right’ principe. 

We zien dat deze design thinking-aanpak ook de wereld van het openbaar bestuur betreedt.78 Public 

design betreft een gestructureerde benadering die (eind)gebruikers op een lerende en co-creatieve 

manier betrekt bij een complex (transitie)vraagstuk. Met behulp van ontwerpgerichte methodieken 

wordt geprobeerd al zoekend en experimenterend tot een beter begrip te komen van een complexe 

situatie.79 

We leven in een informatiesamenleving waarin we enorme hoeveelheden data delen, met elkaar, 

maar ook steeds meer met overheden. De overheid zal die data moeten beschermen en de veiligheid 

en betrouwbaarheid kunnen waarborgen wanneer zij die data inzet voor beleidsontwikkeling of 

dienstverlening. Er zal meer interne kennis en kunde bij beleidsmakers en bestuurders aanwezig 

moeten zijn om op een veilig en effectieve manier met data en technologie om te gaan. Ook zonder 

de hulp en afhankelijkheid van private partijen zullen overheidsorganisaties ICT ten volle moeten 

‘begrijpen’. Dit vraagt ook iets van de ambtenaar van de toekomst; deze zal zijn minst een schematisch 

begrip van digitale technologie moeten hebben.

Daar waar beleidsmakers nog weinig zicht hebben op de mogelijkheden van digitale technologie en 

innovaties, hebben experts, ontwikkelaars en engineers weinig zicht op de aard van openbaar bestuur. 

Hier zal de komende jaren steeds meer ruimte ontstaan voor wederzijdse inspiratie en samenwerking. 

Op deze manier kan ook beter worden gestuurd op de sociale en politieke doelstellingen rondom 

digitalisering en kan een mens-georiënteerd begrip op innovatie de norm blijven.
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76 Bie bijvoorbeeld – Denkwerk (2020) ‘Publiek en Effectief - Naar een kwalitatief hoogwaardige en robuuste publieke sector voor Nederland’, p. 

51’

77 Zie bijvoorbeeld WRR (2019) ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’, p. 80

78 Zie bijvoorbeeld ‘Casus Public Design: informatiemarkt over gaswinning’ van het CommunicatieRijk (2020)

79 Meer over Publiek Design in de oratie ‘Vormgeven aan uitnodigend bestuur’ van Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit Rotterdam)

https://denkwerk.online/media/1079/publiek_en_effectief.pdf
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2019/09/09/voorbereiden-op-digitale-ontwrichting
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/tijdelijke-commissie-uitvoeringsorganisaties/eindrapport
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/public-design/artikelen/2020/okt/05/casus-public-design-bij-informatiemarkt-gaswinning
https://erasmusgds.com/portfolio-posts/vormgeven-aan-uitnodigend-bestuur/?lang=nl
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29. Diversiteit en kwetsbaarheid 
De Nederlandse bevolking wordt steeds meer divers. Dit vraagt van het openbaar bestuur 
dat zij oog heeft voor de verschillende dimensies van deze groeiende diversiteit. Indien een 
overheid geen oog heeft voor nieuwe vormen van diversiteit komt de kwetsbaarheid van onder-
gerepresenteerde groepen in de samenleving (meer) onder druk te staan. 
 

Diversiteit gaat over de manier waarop mensen van elkaar verschillen, en dit heeft zichtbare en minder 

zichtbare kenmerken.80 Groeiende diversiteit van de Nederlandse bevolking vraagt van de overheid om meer 

oog te hebben voor de verschillen tussen bevolkingsgroepen81, zowel wat betreft de economische, sociale, 

culturele en zelfs technologische aspecten. Gebeurt dit niet, dan heeft dit niet alleen een nadelig effect op de 

participatie van burgers en vertrouwen in openbaar bestuur, maar vergroot dit mogelijk ook de kwetsbaarheid 

van groepen die de overheid al minder in het zicht heeft. Voor het functioneren van het openbaar bestuur wordt 

de representatie van diversiteit daarom steeds belangrijker.82 

Door economische veranderingen zoals globalisering, digitalisering en de transformatie van de fysieke ruimte 

neemt de ongelijkheid toe en groeit het aantal financieel kwetsbare burgers.83 In de literatuur komen we 

verschillende termen voor deze groep mensen tegen: het precariaat84, de rechtelozen, de onrendabelen85 of de 

‘nowheres’.86 De coronacrisis raakt hen onevenredig hard in economische zin en in de vorm van leerachterstand 

of eenzaamheid.87 Dit kan leiden tot afnemend vertrouwen, zowel tussen burgers als tot de overheid, en een 

groeiende polarisatie binnen de samenleving. 

Technologische veranderingen creëren ook nieuwe kwetsbare groepen. Automatisering en het implementeren 

van slimme informatiesystemen kan leiden tot discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen88 of racisme 

in de hand werken.89 Tegelijkertijd creëert digitalisering nieuwe afgesloten online ruimtes die de polarisering 

tussen bevolkingsgroepen versterken. Deze problemen groeien wanneer burgers geen of te weinig digitale 

vaardigheden hebben of zich niet thuis weten in digitale omgevingen. De impact van de coronacrisis versterkt 

de dynamiek van polarisering en segmentatie langs informatiekanalen en online ruimtes.90 

Op sociaal niveau groeit het risico dat Nederland zich ontwikkelt tot een samenleving van gescheiden werelden 

waarin verdere fragmentatie plaatsvindt in bijvoorbeeld de politiek (zoals de groei van kleine politieke partijen 

laat zien) en in de institutionele orde (zoals een groeiend wantrouwen tussen bevolkingsgroepen, tussen 

grote stad en land). Deze versplintering vergroot het gevoel van onbehagen en onvrede, de dreiging van rechts-

extremisme en complot-denken.91
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80 Zie bijvoorbeeld Movictie (2021) ‘Inclusie en diversiteit. Wat, 

waarom, en hoe?’

81 BZK-notitie (2018) ‘Renaissance van de Overheid’

82 Zie bijvoorbeeld het rapport ‘Diversiteit in vaste 

adviescolleges van de regering’ (2019) van de Algemene 

Rekenkamer, of de Brede Maatschappelijke Heroverweging 6 

‘Inclusieve Samenleving’ (2020) van de Rijksoverheid

83 Zie een analyse van de groeiende sociaaleconomische 

scheidslijnen in ‘Future of Capitalism: Facing the new Anxieties’ 

van Paul Collier.

84 Zie bijvoorbeeld het boek ‘The Precariat. The new dangerous 

class’ (2011) van Guy Standing

85 Zie bijvoorbeeld de documentaire ‘De onrendabelen’ (2009) 

van Hans Heijnen en Marcel van Dam

86 Zie bijvoorbeeld het boek ‘Economics of Belonging. A Radical 

Plan to Win Back the Left Behind and Achieve Prosperity for All’ 

(2020) van Martin Sandbhu

87 Zie bijvoorbeeld Rijksoverheid (2020) ‘Kwetsbare gezinnen 

in tijden van corona’ en SCP (2020) ‘Zicht op de samenleving in 

coronatijd’

88 Zie Algemene Rekenkamer (2021) ‘Aandacht voor algoritmes’

89 Zie bijvoorbeeld het boek ‘Race After Technology. Abolitionist 

Tools for the New Jim Code’ (2019) van Ruha Benjamin

90 Zie NCTV (2021) ‘Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag in Nederland 

voorstelbaar, geen aanwijzingen voorbereiding aanslag’

91 Zie het jaarverslag van de AIVD (2021) ‘2020 Jaarverslag AIVD’

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-05/essay_inclusie_diversiteit.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-05/essay_inclusie_diversiteit.pdf
https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/renaissance-van-de-overheid/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-6-inclusieve-samenleving
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/18/kwetsbare-gezinnen-in-tijden-van-corona
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/18/kwetsbare-gezinnen-in-tijden-van-corona
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/01/26/aandacht-voor-algoritmes
https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/dreigingsbeeld-nctv-aanslag-in-nederland-voorstelbaar-geen-aanwijzingen-voorbereiding-aanslag
https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/dreigingsbeeld-nctv-aanslag-in-nederland-voorstelbaar-geen-aanwijzingen-voorbereiding-aanslag
https://www.aivd.nl/onderwerpen/jaarverslagen/documenten/jaarverslagen/2021/04/29/aivd-jaarverslag-2020
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92 Het paper Vermeulen, T. en van den Akker, R. (2017) Notes on Metamodernism, Journal of Aesthetics & Culture 2(1): 1-14. 
wordt gezien als het artikel dat de brede discussie rondom metamodernisme heeft geopend.

93 Onderzoek van PEW Research laat zien twee-derde van de volwassenen in Frankrijk en de VS en meer dan de helft in het VK 
vindt dat het politieke systeem fundamenteel veranderd moet worden. Het geloof in radicale, revolutionaire verandering is in 
toenemende mate iets dat extreemrechtse en extreemlinkse groepen met elkaar delen (zie: https://psyarxiv.com/6m4ts/). In 
het VK wordt daarom het politieke spectrum steeds meer gedefinieerd door de as "centrisme-anarchisme" dan door "links-
rechts" en vereist een nieuwe culturele doordenking (zie: http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2019/09/Final-Final-
Report.pdf).

94 De Franse President Emmanuel Macron zei in 2017 in een interview met Der Spiegel dat nieuwe Grote Verhalen kunnen 
helpen in het voorkomen van oorlog, het bestrijden van honger, armoede en klimaatverandering: "we need to be amenable 
once again to creating grand narratives. If you like, post-modernism was the worst thing that could have happened to 
our democracy." Voor een analyse van de argumenten die worden aangedragen in de politieke en cultuurwetenschap, zie 
bijvoorbeeld Corsa, A. (2018) Grand Narratives, Metamodenrism, and Global Ethics. Cosmos and History, 14 (3): 241-272.

95 Zie bijvoorbeeld Mazzucato, M., Kattel, R., en Ryan-Collins, J. (2020). Challenge-Driven Innovation Policy: Towards a New 
Policy Toolkit. Journal of Industry, Competition and Trade, 20: 421–437

96 Zie bijvoorbeeld Grinin, J. et al. (2018). Introduction to Big History’s Big Potential. Zij schrijven: |Big History has been 
developing very fast indeed. We are currently observing a ‘Cambrian explosion’ in terms of its popularity and diffusion. (p.7)"

97 In zijn boek Nordic Ideology: A Metamodern Guide to Politics, Book Two"(2019) stelt Hanzi Freinacht (pseudoniem) dat 
we utopische vergezichten noodzakelijk zijn als "stip op de horizon" waarnaartoe beleid zich moet plooien in reactie op de 
problemen van klimaatverandering, groeiende ongelijkheid, en groeiende problemen rondom sociale disruptie en politieke 
polarisatie. Om dit in goede banen te leiden zijn moeten democratische zes hervormingen doorvoeren, waaronder "Empirical 
Politics: Aims to evaluate all policies and institutional practices and make sure they are based on the best available evidence 
(p.421, en zie hoofdstuk 6 voor de uitwerking hiervan. Empirisch onderzoek zien dat steun voor economische en ecologische 
transitie het hoogst is in Scandinavische landen (zie: Otto, A. en Gugushvili, D. (2020). Eco-Social Divides in Europe: Public 
Attitudes towards Welfare and Climate Change Policies. Sustainability, 12(1): 404.

98  Zie bijvoorbeeld het boek “Metamodern Leadership: A History of the Seven Values That Will Change the World” (2020) van James Surwillo 
over de nieuwe waarden van politiek leiderschap voor de 21e eeuw.

99  Zie het bijvoorbeeld hoofdstuk 1 "Ocular Democracy" in het boek "The Eyes of the People: Democracy in an Age of 
Spectatorship (2009)" van Jeffrey Edward Green.

 100 Zie hierin het werk van Alan Kirby "Digimodernism How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our 
Culture" (2009) hoe digitale technologie kunst en cultuur veranderen, zowel qua vorm als inhoud. Couture, E. (2019) beschrijft 
in "Memes and Metamodernism: An Analysis of a Medium" (WWU Honors Program Senior Projects), hoe memes een steeds 
belangrijk medium worden voor communicatie. 

101 Zie het werk "Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism" (2017) van Van Den Akker et al. hoe de 
warden van diepte, affect en historiciteit (i.e. het scheppen van een betekenisvolle relatie tot culturele verhalen en tradities) 
steeds belangrijke worden in populaire media zoals literatuur, video, en beeldende kunst. Zie hoofdstuk 11 "Between Truth, 
Sincerity and Satire: Post-Truth Politics and the Rhetoric of Authenticity" voor een bespreking van deze waarden in politieke 
campagnes.

102 Sprekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld hoe het collectieve optreden van een aantal amateurbeleggers voor chaos zorgde 
op financiële markten, waarbij handelen werd gecoördineerd via de subreddit r/WallStreetBets, of hoe meer dan 10 miljoen 
jongeren een virtueel concert bijwoonden in het videospel Fortnite.

103 Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 5 "Individualisering" in Van Der Loo (1997) "Paradoxen van modernisering: een 
sociaalwetenschappelijke benadering". Hierin beschrijft hij de paradox van individualisering, waarin het moderne individu 
denkt vrij te zijn zich steeds meer aan complexere en abstractere maatschappelijke structuren moet aanpassen en 
conformeren, en steeds minder zijn menselijke vaardigheden en rijkheid en kwaliteit kan ontplooien en ontwikkelen. Dit leidt 
tot allerlei gezondheidsproblemen zoals narcisme, depressie, angststoornissen.

104 Zie bijvoorbeeld Kilicoglu, G. en Kiligoclu, D. (2019) "The Birth of a New Paradigm: Rethinking Education
and School Leadership with a Metamodern ‘Lens’" Studies in Philosophy and Education, 39: 493-514, en het concept van 
design-oriented pedagogy waarin het uitwisselen van perspectieven en het synthetiseren daarvan tot creatieve oplossingen 
daarvan centraal staat.  

105 In hoofdstuk 16 van het boek "Listening Society: A Metamodern Guide to Politics, Book One" werkt Hanzi Freinacht 
(pseudoniem) dit idee verder uit aan de hand van een "effective value meme. We live, essentially, in a retarded world. Our value 
systems do not correspond to the society we live in. Our ways of seeing, sensing, feeling, acting and understanding do not 
correspond to the very society that we ourselves have created. This glitch is lethal. And this is the issue of our age: to develop 

the political psychology of the world population. Unfortunately, stimulating such political-psychological development is an 
enormously tricky matter." (p.810)

106 In haar boek "Metamodernity: Meaning and hope in a complex world" (2019) werkt Lene Rachel Andersen dit uit aan de 
hand in een pleidooi voor het ontwikkelen van een hogere "culturele code" waarin we onszelf, de wereld en de onze relatie tot 
de wereld begrijpen op een manier die past bij de steeds complexere wereld als gevolg van digitalisering, klimaatverandering, 
en globalisering. Zo kunnen we het klimaatprobleem niet oplossen als we bij onszelf te rade gaan hoe wij hieraan bijdragen, 
bijvoorbeeld door het consumeren van vlees, en onszelf openstellen voor persoonlijke verandering, bijvoorbeeld een 
vegetarisch of veganistisch dieet.

107 Dit thema is in een meerdere interviews tussen FreedomLab en BZK’ers naar voren gekomen, bijvoorbeeld in relatie tot 
polarisatie in de samenleving of de energietransitie.

108 Het Accelerationisme is een stroming die stelt dat veel economische, politieke en sociale problemen niet het resultaat 
zijn van kapitalisme en technologische innovaties, maar juist ontstaan omdat technologische systemen en kapitalisme 
nog teveel gebonden zijn aan restricties en beperkingen. Daarentegen moeten we juist het volledige potentieel van creatieve 
disruptie en technologische disruptie gebruiken om markten en innovaties voor sociale en politieke doeleinden te laten 
werken. Cruddas, J. en Pitts, F.H. (2020) laten in hun paper "The Politics of Postcapitalism: Labour and our Digital Futures" zien 
dat dit gedachtegoed aan populariteit wint. Luke Turner benadrukt in zijn Metamodern Manifesto (2011) ook de waarde van het 
oscilleren tussen verschillende posities en perspectieven. Het boek Fully Automated Luxury Communism: A Manifesto (2019) 
van Aaron Bastani is een concreet voorbeeld van accelerationistisch economisch gedachtegoed.

109 Zie bijvoorbeeld het boek "Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations" (2008) van Clay Shirky 
en het boek "The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom"(2006) van Yochai Benkler hoe 
netwerken private en publieke innovatie kunnen stimuleren.

110 Zie bijvoorbeeld Dillahunt et al. (2021) Detecting and visualizing filter bubbles in Google and Bing

111 Zie bijvoorbeeld hoe de staat Californië samenwerkte met studenten en ontwikkelaars om oplossingen te bedenken voor 
goedkope woningbouw, of hoe de overheid van Estland een hackaton organiseerde met universiteiten en startups om te 
bouwen aan een veilige Estlandse cyberspace.

112 Zie voor een filosofische analyse zie het werk van MacIntyre, A. (1981) After Virtue. A Study in Moral Theory, waarin MacIntyre 
stelt dat het morele project van de Verlichting is gefaald omdat ieder modern individu zijn eigen waarheid heeft en dus 
afhankelijk is van zijn eigen gevoelens en gedachtes (i.e. het emotivisme, zie hoofdstuk 2 en 3). Het boek Social Media and 
the Post-Truth World Order: The Global Dynamics of Disinformation (2020) van Gabriele Cosentino werkt dit thema uit aan de 
hand van digitalisering en sociale media.

113 Zie bijvoorbeeld Bretscheider et al. (2020) Open Business Model Innovation via the Internet: How Wiki Technologies Can 
Improve the Quality of Business Models. International Journal of Innovation and Technology Management

114 Zie de studie The Power of Community (2019) van YPulse, gefinancierd door Reddit.

115 Zie bijvoorbeeld Penin. J. (2011) Open source innovation: Towards a generalization of the open source model beyond software. 
Revue D Économie Industrielle 136(136):65-88.

116 Zie voor een voorbeeld van zo’n model Meyer, I. en Barker, R. (2016). "Leaders taking ownership of stakeholder relationships: 
towards a metamodern perspective." International Journal of Management and Applied Science 2(2): 165-170. In haar 
proefschrift A metamodern stakeholder relationship management model for non-profit organisations (2017) beschrijft Meyer 
hoe dit model van waarde kan zijn voor non-profit organisaties.

117 In zijn boek "The Philosophy of Information" (2013) ontwikkelt Luciano Floridi een nieuwe informatie-ethiek, waarin het een 
morele imperatief is om informatie zoveel mogelijk te delen om dit te laten renderen voor sociale en politieke doelstellingen. 

118 Zie bijvoorbeeld het rapport "Tekort aan democratische controle over digitalisering" (2019) van het Rathenau Instituut.

119 Zie bijvoorbeeld door de Verenigde Naties zeventien in 2015 opgestelde Sustainable Development Goals (SDGs), als een 
"blueprint to achieve a better and more sustainable future for all" tegen 2030.

120 Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 3 van het Special Report Global Warming of 1.5 C van de IPCC (2018).

121 Het debat rondom financiële vermogensongelijkheid – en daarmee een fundamentele endogene kritiek op het kapitalisme 
als economisch systeem – is helemaal terug op de agenda gezet door Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century 
(2014). Desondanks is er weinig gedaan om deze zelfversterkende dynamiek van het mondiale financieel kapitalisme, 
en tevens de groeiende reële ongelijkheid aan te pakken. Zie bijvoorbeeld Inequality in a rapidly changing world van de 
Department of Economic and Social Affairs van de Verenigde Naties (2020). In zijn boek The Future of Capitalism: Facing the 
New Anxieties (2018) beschrijft Paul Collier de verschillende vormen van groeiende ongelijkheid buiten financiële (vermogens)
ongelijkheid, zoals geografische ongelijkheid, ongelijkheid in sociaal en cultureel kapitaal, en in opleidingsniveau, en hoe die 
doorwerken in groeiende ongelijkheid. 

122 HZie bijvoorbeeld Nederland circulair in 2050. Rijksbreed programma Circulaire Economie (2016): ‘Om de mensheid 
blijvend te kunnen voeden en voorzien van noodzakelijke goederen en om een menswaardig bestaan te garanderen, is 
een fundamenteel anders omgaan met grondstoffen nodig. Het gaat om een economie die voorziet in behoeften zonder 
onaanvaardbare milieudruk en zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Deze opgave vraagt om veranderingen in 
brede zin. Zowel technische, sociale en systeeminnovaties zullen moeten worden doorgevoerd" (p.8)
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123 Zie voor een overzicht en analyse Schot, J. en Kanger, L. (2019). Deep transitions: Theorizing the long-term patterns of socio-
technical change. Environmental Innovation and Societal Transitions, 32: 7-21.

124 Deze spelregels, i.e. metaregels, ontstaan als resultaat van de inherente logica van technologische innovaties en de sociale 
en politieke adoptie daarvan op de lange termijn: "these socio-technical systems are an expression of a limited number of 
meta-rules that, for the past 250 years, have driven innovation and hence system evolution in a particular direction" (Schot, 
J. en Langer, K. (2018). Deep transitions: Emergence, acceleration, stabilization and directionality. Research Policy, 47(6): 1045-
1059, p. 1046)

125 Zie bijvoorbeeld het werk Huesemann, M. en Huesemann, J. (2011). Techno-Fix: Why Technology Won’t Save Us Or the 
Environment, omdat dit de problemen niet bij de wortel aanpakt maar blijft hangen op het niveau van symptoombestrijding.

126 De stroming van het Modern Monetary Theory, dat veel aan populariteit wint onder beleidsmakers en economen, stelt 
een radicaal ander denken over schuld en overheidstekorten voor in het licht van de investeringen die noodzakelijk zijn 
voor transitievraagstukken (zie bijvoorbeeld https://www.lowyinstitute.org/publications/modern-monetary-theory-and-
mainstream-economics-converging).

127 Zie bijvoorbeeld recente surveys van Pew Research (2020) en Gallup (2021) voor de VS, en de Eurobarometer Survey (2020) 
voor Europa.

128 Zie bijvoorbeeld het rapport Ending Climate Change Begins in Cities van C40 Cities.

129 FreedomLab interviews met BZK’ers.

130 Grote, exogene schokken hebben vaak een blijvende impact op de spelregels van socio-technische systemen. Zie 
bijvoorbeeld Johnstone, P. en Mcleish, C. (2020). The Role of War in Deep Transitions: Exploring Mechanisms, Imprints and 
Rules in Sociotechnical Systems, SPRU Working Paper Series, over de systemische gevolgen van de twee wereldoorlogen op de 
socio-technische systemen van energie, voedsel, en transport.  

131 Zie bijvoorbeeld het recente werk van Mariana Mazzucato (2020) Mission Economics: A Moonshot Approach to the 
Economy, A Moonshot Guide to Changing Capitalism, en de groeiende energie in het ‘Green New Deal" denken in zowel de VS 
als Europa.

132 Zie bijvoorbeeld een Gallup survey over de "global warming age gap" (2018) en YouGov (2019) voor het groeiende aanhang 
van socialisme en zelfs communisme in de VS.

133 In het werk The Fourth Turning: What the Cycles of History Tell Us about America’s Next Rendezvous with Destiny (1997) 
werken sociaaldemografen William Strauss en Neill Howe een generatiethematiek uit op basis van het concept "formatieve 
ervaring". Zij stellen daarin dat de ervaringen die mensen opdoen in de eerste twintig jaar van hun leven leidend blijven voor 
hun wereldbeeld, normen, waarden en idealen later in hun leven. Het feit dat deze ervaringen van generatie tot generatie 
verschillen en op elkaar volgen, verklaart volgens hen ook de regelmatigheid of "cycli" in de geschiedenis van de Amerikaanse 
politiek en maatschappij.

134 Zie Schot, J. (2016). Confronting the Second Deep Transition through the Historical Imagination. Technology and Culture, 
57(2): 445-456. 

135 Freedomlab, 2021, Toekomstverkenning Digitalisering 2030

136 Zie bijvoorbeeld Bratton, B. (2016) The Stack: On Software and Sovereignty, waarbij gekeken wordt naar de impact van 
digitale platformen op de herdefinitie van het begrip van soevereiniteit. 

137 Zie bijvoorbeeld het McKinsey rapport ‘How do companies create value from digital ecosystems’ waarbij men verwacht $60 
biljoen omzet zal verlopen via digitale ecosystemen.

138 Zie bijvoorbeeld Barabas, C., Narula, N., Zuckerman, E. (2017) Defending Internet Freedom through Decentralization: Back to 
the future?; Arruñada, B., & Garicano, L. (2018). Blockchain: The birth of decentralized governance.
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