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Inspiratie uit onverwachte hoek

Door Marijke Steenbergen

Diversiteit wordt de norm

In 2040 is diversiteit de norm volgens Anne-Rose Abendanon. De tolerantie 

is terug van weggeweest, en nu ook voor groepen met een beperking.

De mens moet zichzelf niet langer centraal stellen

Europa is momenteel verlamd en moet opgeschud worden, vindt  

Stefano Marzano. Wat hem betreft is co-centraliteit de toekomst: de 

mens niet als middelpunt, maar als onderdeel van een ecosysteem.

Nederland anno 2040:  

de netwerksamenleving

Iris Meerts ziet in 2040 een netwerksamen-

leving voor zich. Mensen verbinden zich in 

communities en vinden samen oplossingen 

voor problemen.
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Bezet de toekomst met sterke verhalen

Maarten Hajer schetst een toekomst waarin een  

energieke samenleving tot stand komt en de ruimte-

lijke en sociale ongelijkheid dreigen toe te nemen. 16
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Column door Jan Willem van de Maat
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Doorschieten in afwezigheid 

Column door Jurriaan Omlo
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De beweeglijke samenleving: leren leven met de 

zekerheid van onzekerheid

Volgens Alexander Rinnooy Kan is één ding zeker: de toekomst is steeds 

meer onzeker. Politiek en beleid moeten zich als een soort kameleons snel 

kunnen aanpassen aan een steeds veranderende werkelijkheid.
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Maatschappelijke ondersteuning in 2040  

Het laatste woord is aan de promovendi

Bij een magazine over de toekomst horen ook mensen van de 

toekomst. Zeven jonge promovendi gaven tijdens een diner pen-

sant hun mening over de verschillende visies over de toekomst 

van de Wmo. Hierbij waren aanwezig:  

Femmianne Bredewold. Werkt bij het Cen-

trum voor Samenlevingsvraagstukken van 

de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. 

Promoveert op een onderzoek naar 

interactiepatronen tussen mensen met en 

mensen zonder beperkingen.

Judith Elshout. Werkt bij de Universiteit 

van Amsterdam en doet promotieonder-

zoek naar zelfrespect in een meritocratise-

rende samenleving. 

Ellen Grootegoed. Schrijft bij de Universi-

teit van Amsterdam een proefschrift over 

activeringsbeleid in de zorg en de uitbrei-

ding van familiezorgverplichtingen.

Thomas Kampen. Doet bij de Universi-

teit van Amsterdam onderzoek naar de 

activering van bijstandcliënten via vrijwil-

ligerswerk.

Bianca Suanet. Is assistent in opleiding bij 

de Vrije Universiteit Amsterdam en doet 

onderzoek naar de effecten van sociale 

veranderingen op de sociale participatie 

van ouderen. 

Martijn van Lanen. Promovendus bij de 

Fontys Hogeschool Sociale Studies in 

Eindhoven. Doet onderzoek naar verschil-

len en overeenkomsten in de aanpak van 

sociale probleemgebieden in verschillende 

steden. Zijn onderzoek heeft als titel: 

‘Waarom doen sociaal werkers wat ze 

doen?’ (zie ook www.martijnvanlanen.nl)Marja Jager-Vreugdenhil. Werkt als on-

derzoeker bij het lectoraat Samenlevings-

vraagstukken van de Gereformeerde Ho-

geschool Zwolle. Schrijft een proefschrift 

over de participatie-ambitie in de Wmo.

Vooruitblikken daagt ons uit

Column door Aletta Winsemius
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De toekomst van maatschappelijke ondersteuning

Vanochtend hoorde ik een VVD-kamerlid op de radio zeggen dat patiënten meer 

kostenbewust moeten worden. Ik zie zijn statement als de volgende poging om de 

zorgkosten te beheersen. Er zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Sommige daar-

van hebben direct gevolgen voor de ondersteuning van kwetsbare mensen die thuis 

wonen. Hun recht op een scootmobiel bijvoorbeeld wordt vervangen door compensatie 

van hun beperkte mobiliteit. En dat betekent niet automatisch dat ze een scootmobiel 

krijgen. Misschien moet een familielid wat vaker rijden of komt een vrijwilliger hen 

ophalen. Duidelijk is dat de wens om de zorgkosten te beheersen vraagt om een meer 

actieve rol van de burger en zijn naaste omgeving.

Ook welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en gemeenten voelen de gevolgen 

van het streven om de zorgkosten te beperken. Vijf jaar geleden kregen deze gevol-

gen een wettelijk kader in de vorm van de Wet maatschappelijk ondersteuning. De 

invoering van de Wmo viel samen met de oprichting van MOVISIE, het landelijke ken-

nisinstituut en adviesbureau op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling. Een 

succesvolle invoering van de Wmo werd onze belangrijkste opdracht. 

Vijf jaar Wmo en vijf jaar MOVISIE vormen de aanleiding voor dit eenmalige magazine. 

We werpen een blik in de verre toekomst, bijna dertig jaar vooruit. Vijf Nederlanders 

met een spraakmakende visie hebben we gevraagd hoe Nederland er tegen die tijd uit 

ziet. We hebben gekozen voor mensen die niet uit onze sector komen, omdat inspiratie 

vaak uit onverwachte hoek komt. Om de verbinding met de sector en met de toekomst 

te maken, hebben we de ideeën van deze vijf mensen voorgelegd aan een gezelschap 

van promovendi. Het resultaat vindt u in dit blad, dat we De MO hebben genoemd. 

Zoals de Wmo, maar dan zonder W. De gedachte daarachter is dat het volgens ons 

in de toekomst niet meer zo om de wet gaat en dat maatschappelijke ondersteuning 

belangrijker zal zijn dan ooit.

Het is wonderlijk. Terwijl wij het afgelopen jaar werkten aan De MO, leek het wel alsof 

iedereen een blik vooruit wilde werpen. Artikelen in de krant, dikke en dunne boeken, 

conferenties over de toekomst van zorg, welzijn, wonen. Is de tijd er rijp voor? Roept 

de beweeglijke samenleving, waarover Rinnooy Kan in dit blad spreekt, de behoefte 

aan controle op? Of hebben we in deze moeilijke tijden van bezuiniging en crises 

behoefte aan hoopvolle vergezichten, aan sterke verhalen, zoals Hajer zegt in zijn bij-

drage? Wat de reden ook is, vooruitkijken komt blijkbaar tegemoet aan een behoefte. 

Ik hoop van harte dat u plezier beleeft aan De MO, onze verkenning van de toekomst 

van maatschappelijke ondersteuning. 

Marijke Steenbergen

Raad van Bestuur MOVISIE

Inspiratie uit 
onverwachte hoek
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Interview met Anne-Rose Abendanon  

Programmamanager Interculturalisatie bij Cordaan

Door Jurriaan Omlo en Aletta Winsemius

“2040? Tegen die tijd is diversiteit geen issue meer.  
Het is een gewoonte,” voorziet Anne-Rose Abendanon. 
Zij is programmamanager Interculturalisatie bij 
Cordaan, een grote zorgaanbieder met vestigingen 
in Amsterdam en andere gemeenten in het westen 
van het land. In 1980 kwam ze als zestienjarige naar 
Nederland. Met geïnteresseerde verwondering beziet 
zij de veranderingen van de afgelopen jaren. Over 
de toekomst zegt zij: “Er zijn dan zoveel leefstijlen 
dat diversiteit de norm is geworden. Het maakt niet 
meer uit wie je bent, hoe je eruit ziet, welk geloof je 
aanhangt. Tegen die tijd is er voor iedereen een plek  
in Nederland.” 

Diversiteit wordt  
de norm 

Toenemende tolerantie

“Nederland is al vanaf 1500 een migratieland. Tolerantie voor groepen die anders 

zijn, verloopt sindsdien met pieken en dalen. Iedere groep die komt, moet inburge-

ren en wennen aan een nieuwe cultuur. En de gevestigde orde moet wennen aan 

de nieuwkomers. Tolerantie en intolerantie wisselen elkaar af. Dat geldt niet alleen 

voor mensen die van buiten Nederland komen. Ook mensen die hier al hun hele 

leven wonen moeten soms wennen aan nieuwe leefstijlen of groepen die afwijken 

van de heersende norm. Denk bijvoorbeeld aan homo’s en lesbiennes. Sinds de jaren 

zestig en de seksuele revolutie heeft Nederland enorm geïnvesteerd in tolerantie, 

bijvoorbeeld ten opzichte van seksuele geaardheid. Je ziet dat mensen met een an-

dere seksuele geaardheid zich hier prettig voelen. Het is een reden om in Nederland 

te willen wonen. Wij zijn een voorbeeld voor het buitenland. Denk aan het homohu-

welijk. Wat we hier hebben gezaaid, laat zich ook elders oogsten. Tolerantie is in 

Nederland niets nieuws onder de zon. Ook al lijkt het wel eens dat er periodes van 

grotere intolerantie zijn. Denk aan homostellen die weggepest worden. Maar de 

Tolerantie  
is in  
Nederland  
niets nieuws  
onder de zon

“
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grote lijn is stijgend, in de richting van meer tolerantie.”

Volgens Abendanon is Nederland in 2040 nog steeds een 

migratieland. “Er zijn dan vooral veel jonge migranten, uit Zuid-

Amerika en Azië. Nederland is vergrijsd. In de toekomst is er een 

chronisch gebrek aan jongeren. Vooral mensen die vanuit een 

monocultuur naar Nederlands komen, vanuit een cultuur met 

weinig verschillen tussen bevolkingsgroepen, vooral zij zullen 

moeite hebben met integreren. Zij zijn immers niet gewend aan 

diversiteit.”

Ook de tolerantie voor kwetsbare mensen zal in de toekomst gro-

ter zijn, vermoedt Abendanon. Kennis speelt daarin een grote rol. 

“We leren bijvoorbeeld steeds meer over geestelijke gezondheid. 

En over de relatie tussen migratie en psychische problematiek, 

zoals: dementie, eenzaamheid en heimwee. Daardoor kunnen we 

in 2040 veel beter anticiperen op ziektebeelden en de hulp beter 

stroomlijnen. Er zullen veel meer mogelijkheden zijn om mensen 

op te vangen. Niet zozeer intramurale voorzieningen, maar bij-

voorbeeld in buurthuizen, meer laagdrempelige activiteiten.”

Waar ontmoeten Nederlanders elkaar?

“In 1980 kwam ik naar Nederland vanuit Suriname, zestien jaar 

oud. Ik keek om mij heen en dacht: waar en wanneer ontmoe-

ten deze mensen elkaar? Er waren zoveel aparte voorzieningen: 

een ouderencentrum, een peuterspeelzaal, een tienercentrum. 

Iedere groep leek in zijn eigen wereld te leven. Er was ook wei-

nig onderling begrip. Ik weet nog dat het tot veel irritatie kon 

leiden als je met een kinderwagen per ongeluk iemand raakte.” 

Abendanon heeft een tendens zien ontstaan naar meer ruimte 

voor mensen met een beperking. “Er kwamen bijvoorbeeld 
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buurthuizen die in het weekend gymactiviteiten organiseerden 

voor mensen met een beperking. En inmiddels zijn er Paralym-

pics en allerlei sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. 

De deuren voor deze groep zijn geopend. Het wordt steeds 

normaler om mensen met een handicap in het maatschappelijke 

domein te treffen. Een paar jaar geleden was dat nog ondenk-

baar. Toen waren ze verstopt in allerlei intramurale voorzienin-

gen. Dat is nu heel anders. Mensen wonen gewoon in de wijk 

en krijgen ook hulp aan huis. Er zijn allerlei moderne hulpmid-

delen, zoals de tillift, elektrische rolstoelen en kleine auto’s voor 

ouderen die minder mobiel zijn. Mensen worden mobieler en 

daardoor komen ze ook makkelijker naar buiten. Hierdoor leren 

wij als maatschappij in toenemende mate dat deze mensen er 

ook zijn en dat zij het recht hebben om er te zijn.” 

Dat is Nederland

Ook al woont Abendanon al dertig jaar in Nederland, zij blijft 

zich verbazen. “Onlangs at ik bij een vriendin in Amersfoort. 

Zij heeft sinds kort zo’n Whiskas-poes, uit het asiel. De vorige 

eigenaar van het beest was uit huis geplaatst. We zeiden gek-

scherend tegen elkaar: ‘De meneer wordt uit zijn huis gezet en 

de kat wordt opgevangen!’ Dat is Nederland. Soms hebben we 

meer aandacht voor dierenleed dan voor mensenleed. Ik hoop 

dat dit in de toekomst anders zal zijn. Ik hoop bijvoorbeeld dat 

we oog houden voor ouderen. Ik vind het een groot probleem 

dat één op de drie ouderen eenzaam is. Dit geldt zelfs voor 

mensen in het bejaardenhuis. Op de televisie was een bejaarde 

man aan het woord. Hij vertelde met een onderdrukte snik dat 

de eenzaamheid niet te beschrijven was. Dat snijdt echt door 

mijn ziel.” 

Een opa of oma adopteren

Abendanon verwacht dat er in 2040 veel meer zorg voor elkaar 

is en dat mensen meer oog hebben voor kwetsbare mensen. “We 

hebben dan buurtoma’s en buurtopa’s. Dat zijn ouderen die niet 

alleen maar opa en oma zijn van hun eigen kleinkinderen, maar 

die rol ook voor andere kinderen vervullen. In 2040 dragen ou-

deren een steentje bij in buurthuizen, ze helpen de buurvrouw, 

In 2040 dragen ouderen een steentje 

bij in buurthuizen, ze helpen de 

buurvrouw, organiseren uitstapjes
“



Doelgroepen of doelstellingen?

In 2040 is diversiteit de norm volgens Anne-Rose Abendanon. Het 

maakt niet meer uit wie je bent, hoe je eruit ziet en welk geloof je 

aanhangt. Er is een sterke tolerantie, ook voor groepen met een beper-

king. Hoe denken de promovendi hierover? 

Marja reageert direct geprikkeld. Mensen moeten elkaar wel eerst 

tegenkomen voordat tolerantie kan groeien, vindt zij. “Ik kom uit een 

gebied waar weinig allochtonen zijn. Daar hebben mensen een veel 

negatiever beeld van allochtonen dan in een stad. In de grote stad is er 

meer interactie tussen allochtonen en autochtonen. Als mensen elkaar 

kunnen ontmoeten, zullen ze elkaar steeds meer als mens gaan zien in 

plaats van als een categorie. Voor die ontmoeting moeten we dus de 

voorwaarden scheppen.”

Judith vindt het beeld van een groeiende tolerantie voor mensen met 

een beperking een mooie gedachte, maar vraagt zich af hoe realistisch 

het is. “Onder mijn huis heeft Cordaan een ontmoetingsplek voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Ik deed daar altijd mijn was. 

Zij organiseren allerlei activiteiten met als doel om via ontmoeting de 

tolerantie voor mensen met een beperking in de buurt te vergroten. 

Maar het werkt niet. De bewoners uit de buurt komen er niet. Er is 

geen contact, sterker nog, de kloof dreigt zelfs groter te worden. De 

tuinen zijn gehorig en de buren klagen over geluidsoverlast. Er lijkt 

onbegrip te heersen richting mensen met een beperking.” 
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Maar hoe moet die tolerantie dan wel worden bevorderd? Welke rol 

speelt de overheid? Volgens Ellen is de rol van de overheid uitermate 

problematisch: “Ik denk dat beleidsmakers een grote fout maken door 

te blijven denken in doelgroepen. Mensen hebben namelijk nog altijd 

negatieve associaties bij bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke 

beperking of mensen die blind zijn. Door beleid op doelgroepen te 

richten, dragen beleidsmakers bij aan de stigmatisering van deze 

mensen. Ik denk dan ook dat we af moeten van doelgroepenbeleid 

dat gebaseerd is op de beperkingen van mensen. Daarvoor in de plaats 

hebben we doelstellingenbeleid nodig. Een focus op doelstellingen 

schept meer mogelijkheden om mensen als individu te waarderen en 

om aandacht te vragen voor datgene wat mensen wel kunnen, onge-

acht hun beperkingen.” 

Marja denkt hier anders over. “Ik heb net 36 gemeentelijke beleids-

nota’s doorgelezen. Mijn conclusie is dat veel gemeenten nog steeds 

denken in termen van doelgroepen. Zij zijn niet anders gewend. Ook 

zijn er nu eenmaal organisaties die zich richten op bepaalde doelgroe-

pen, zoals ouderen of jongeren. Deze organisaties hebben ook hun 

bestaansrecht. Zij kloppen aan bij de gemeenten en denken mee over 

het te voeren beleid. Je komt niet zomaar af van dit soort organisaties. 

En dus ook niet van doelgroepenbeleid.”
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organiseren uitstapjes. Ouderen zijn meer onderdeel van het maatschap-

pelijk leven en zitten niet meer achter de geraniums. Onlangs sprak ik een 

vitale zeventiger die helaas met pensioen moet. Is hij nu verplicht om alleen 

nog maar met oudere mensen om te gaan? Dat vindt hij zonde van zijn tijd 

en bovendien heeft hij nog veel te bieden aan de maatschappij. Hij zoekt 

daarom bewust contact met andere groepen.” 

Maatschappelijke ondersteuning, informele zorg, volgens Abendanon gaat 

het allemaal veranderen onder invloed van migranten, vooral uit Latijns-

Amerikaanse en oriëntaalse culturen. In deze culturen is het gebruikelijk dat 

je niet alleen voor je moeder op bezoek komt, maar ook voor de buurvrouw. 

“Mijn toekomstdroom is dat wij ook dit leren van andere culturen, dat we 

naast eten en muziek ook dit soort gewoonten gaan overnemen.“

Vroeger was het ook in Nederland normaler om voor elkaar te zorgen. Vol-

gens Abendanon heeft het Nederlandse zorgstelsel dat met zijn bejaarden-

huizen een beetje om zeep geholpen. Urbanisatie en migratie hebben geleid 

tot grotere afstand tussen familieleden. “Nu moeten we weer meer voor 

elkaar gaan zorgen en je ziet dat er een beetje paniek ontstaat. Hoe doen we 

dat? Je kunt afstanden overbruggen met bijvoorbeeld Skype. Maar een opa 

of oma adopteren bij jou in de buurt, dat is ook een manier.” 

In de oriëntaalse en Latijns-Amerikaanse cultuur is zorgen voor elkaar nog 

steeds een gewoonte. Juist daarom hoopt Abendanon dat migranten de rol 

op zich nemen om te laten zien hoe het anders kan. “Daarbij is het belang-

rijk dat er ook interetnische zorg is voor elkaar. Nu gebeurt dit nog slechts 

incidenteel in enkele wijken. Ik zie mooie voorbeelden van Marokkaanse 

families die zich ontfermen over kwetsbare autochtonen. Ik ga er vanuit dat 

deze tendens zal doorzetten. Cordaan stimuleert op dit moment verbin-

dingsprojecten in Bos en Lommer. Migrantenvrouwen die Nederlands willen 

leren, worden in contact gebracht met eenzame autochtone ouderen. Dit is 

een mooi voorbeeld van een activiteit die bijdraagt aan tolerantie.” 

 

Meer behoefte aan fysiek contact

In 2040 communiceren we volgens Abendanon niet alleen maar via internet 

en andere (digitale) kanalen waarvoor fysiek contact onnodig is. “Sinds 

de opkomst van internet zijn we geneigd ons terug te trekken achter een 

beeldscherm. Ik denk dat we in 2040 weer meer behoefte zullen hebben 

aan fysiek contact. Ook op dat gebied kunnen we leren van de nieuwe cul-

turen – met hun nadruk op samenzijn, familiaire gevoelens en zorgen voor 

je omgeving.” 

Van zorg naar welzijn

We vragen Abendanon naar haar visie op de toekomst van de sociale sector. 

Zij is ervan overtuigd dat de scheidslijn tussen zorg en welzijn zal vervagen. 

“Die kentering is al gaande. Er zijn allerlei beleidsprogramma’s en ook 

concrete projecten die zich daar nadrukkelijk op richten of verbindingen 

leggen. Belangrijk is dat de vraag en de behoefte van de cliënt het startpunt 

Dankzij de 

Aziatische 

cultuur raakt 

het ‘tijd nemen 

voor’ meer 

ingebed in 

Nederland

“



9

vormen. Daar moet je een aanbod bij zoeken. In het verleden 

kwam je bijvoorbeeld in het verpleeghuis en het aanbod stond 

vast. Je dag was helemaal voorgeprogrammeerd. Je wist precies 

hoe laat de koffie kwam en op welk moment je terecht kon bij 

een activiteit. Wat dat betreft vindt er een ommekeer plaats. De 

vraag gaat sturen. Dat is een uitdaging.” 

Dat deze omslag niet eenvoudig is, merkt Abendanon in de da-

gelijkse praktijk van Cordaan. In februari 2011 is de pilot Zorg op 

Afstand verlengd. In deze pilot wordt aan cliënten zorg en bege-

leiding geboden via beeldschermcommunicatie. “Wij merken dat 

het heel moeilijk is om het aanbod goed af te stemmen op de 

wensen van de cliënt. We hebben geen standaard vragenlijst, ik 

ga met de ouderen in gesprek. Dan praten we over de toekomst, 

hoe zij die zien, over hun angst voor computers en over wat zij 

nodig hebben om het leven makkelijker te maken.” 

Deze manier van werken kost meer tijd en dat past niet bij de 

huidige nadruk op efficiëntie. Volgens Abendanon zal ook hierin 

verandering komen en zullen de nieuwe culturen daar een be-

langrijke rol bij spelen. “De Angelsaksische cultuur heeft de klok 

en de oriëntaalse cultuur heeft de tijd. Dankzij vooral de Azia-

tische cultuur, met zijn nadruk op rituelen en processen, raakt 

het ‘tijd nemen voor’ meer ingebed in Nederland. We zullen wel 

oog houden voor efficiëntie, maar we ontdekken ook dat we 

het onszelf moeilijk maken als we teveel op de klok blijven let-

ten. We moeten de tijd nemen. Je ziet nu al dat tijd een rekbaar 

begrip begint te worden.”

Nog meer dan nu staat in 2040 de hulpvraag centraal, verwacht 

Abendanon. Zij ziet voor zich dat mensen die ondersteuning 

nodig hebben tegen die tijd terecht kunnen bij laagdrempelige 

welzijnsloketten in de buurt, bijvoorbeeld bij een huisartsenpost 

of de supermarkt. De loketmedewerkers zijn generalisten. Komt 

er iemand met een specifieke vraag, dan wordt hij of zij doorver-

wezen naar een specialist die maatwerk levert. 

Weg uit Nederland?

Het beeld dat Abendanon schetst is optimistisch en rooskleurig. 

Hoe realistisch is het? “Er is een tijd geweest dat ik niet wist of 

ik hier wel oud wilde worden, in Nederland. Het waren vooral 

de nieuwe Nederlanders die toen tegen mij zeiden: ‘Ach, het 

waait wel weer over, wij gaan nergens naartoe. Onze kinderen 

zijn hier geboren, de maatschappij moet met ons dealen.’ En je 

ziet het nu veranderen. Jongeren zijn broodnodig, ook alloch-

tone jongeren. Banken staan al in de rij bij de hogescholen, om 

talenten naar binnen te halen. En in de zorg zie je dat ook. Met 

de toenemende vergrijzing zullen ook de allochtone jongeren 

keihard nodig zijn. Aan die groepen leg ik dus uit dat hun tijd 

nog komt. Het zou heel raar zijn als we naar Polen gaan voor ar-

beidskrachten, terwijl zij hier geboren en getogen zijn. Eerst was 

er het vooroordeel dat allochtone jongeren niet in de zorg wil-

den werken. Nu blijkt dat ze het niet kennen en dat ze er daar-

door niet voor kiezen. Cordaan doet mee aan allerlei campagnes 

om jongeren te interesseren voor de zorg. We profiteren ervan 

dat in de islam zorgen voor een ander belangrijk is. Die waarden 

adopteren wij en we dragen ze ook uit. Zo laat het maatschap-

pelijk veld zien dat de politiek achter de feiten aanloopt.”

 

Nederland voorloper in de wereld

Abendanon is ervan overtuigd dat de ontwikkeling die zij schetst 

juist in Nederland een goede voedingsbodem heeft. “Als we 

blijven vasthouden aan onze gewoonten, aan onze normen, dan 

blokkeren we. Wanneer je dingen toelaat, het laat gebeuren, 

dan zie je dat er mooie dingen kunnen ontstaan. Als je blijft 

hameren op wat de cultuur zou moeten zijn, dan gaat het niet 

werken. In die zin vind ik Nederland een voorloper in de wereld. 

Het begon al met Baas in eigen Buik, dat soort campagnes, los-

laten van de werelden die door religie gescheiden waren, dat is 

al een revolutie op zich. Als burgers moeten we blijven vechten 

voor tolerantie, voor het recht op een eigen leefwijze, voor 

eigen keuze.” 

“Mijn pleidooi voor 2040 is: laten we vooral profiteren van de 

rijkdom van alle verschillende culturen en laten we daarmee een 

nieuwe gezamenlijke cultuur creëren. Ik zie de toekomst positief 

tegemoet, mits we toelaten dat die verandering op gang komt. 

In het bedrijfsleven volgen mensen een cursus verandermanage-

ment, omdat ze veranderingen willen managen. Maar je moet 

niet alles willen managen. Als je het gewoon laat gebeuren, dan 

kunnen er mooie dingen ontstaan.”

***
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Interview met Alexander Rinnooy Kan  

Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad

Door Jurriaan Omlo en Aletta Winsemius

Veel te vroeg arriveren we bij de SER. Uiteraard. 
Wanneer je de voorzitter van de Sociaal-
Economische Raad gaat interviewen, wil je niet 
riskeren dat je te laat komt. We wachten in een 
grote hal, aan een lange tafel met tijdschriften 
en twee laptops. De imposante hal, de verzorgde 
ontvangst, alles bevestigt dat we op bezoek zijn 
bij een belangrijke organisatie. Dan komt er 
iemand van buiten de hal in lopen. Wij herkennen 
Rinnooy Kan. Hij loopt door, op weg naar zijn 
kantoor vermoedelijk. Hij bedenkt zich, draait 
zich om, loopt op ons toe. “Wacht u op mij?” De 
indrukwekkende omgeving wordt teruggebracht 
tot menselijke verhoudingen.

Rinnooy Kan ontvangt ons in zijn kantoor in het bijzijn van twee van zijn 

medewerkers. We openen het interview met onze standaardvraag: hoe 

ziet Nederland er uit in 2040? In dit geval zijn we vooral benieuwd naar de 

toestand van de economie en de arbeidsmarkt tegen die tijd.

Rinnooy Kan: Als er iets is dat we inmiddels zeker weten, is het dat de 

economische ontwikkelingen niet te voorspellen zijn. We weten niet eens 

hoe de wereld er over twee jaar uitziet, laat staan in 2040. We dachten 

altijd dat demografische ontwikkelingen beter voorspelbaar zijn, maar 

dat blijkt ook tegen te vallen. Voorspellingen uit de jaren zestig bleken er 

veertig jaar later flink naast te zitten. Desondanks is de verwachting dat er 

in 2040 krapte op de arbeidsmarkt zal zijn. Daarmee worden we afhankelijk 

van kennismigratie en een hogere arbeidsproductiviteit. Er zullen mensen 

De beweeglijke samenleving: 
leren leven met de zekerheid 
van onzekerheid

Daar kan een 
nieuwe groep 
kwetsbare 
burgers 
ontstaan

“
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van buiten Nederland komen. Het vergt enige generaties voor zij ingeburgerd zijn. Daar kan een 

nieuwe groep kwetsbare burgers ontstaan. Een andere demografische ontwikkeling die vrij zeker 

is, is de vergrijzing. Die zorgt voor groei van de groep kwetsbare ouderen. Er zijn al voorbeelden 

van oplossingen. Zoals de wijkverpleegkundige die met behulp van nieuwe technologie een groter 

gebied kan bedienen.

De toekomst is niet te voorspellen. Betekent dat ook dat u geen uitspraken kunt doen over de 

toekomst? Dat is een lastige boodschap voor een publicatie over de toekomst. Kan ik u verleiden 

toch een blik vooruit te werpen?

Wat we misschien wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat de wereld in toenemende mate 

veranderlijk is en dat de afhankelijkheid tussen landen en gebeurtenissen groot is. We weten bij-

voorbeeld dat ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen op de ene plaats grote gevolgen elders kunnen 

hebben. We moeten leren omgaan met die onzekerheid en die bewegelijkheid. Accepteren dat 

het zo is. Die bewegelijkheid heeft grote consequenties voor beleid. Beleid moet robuust zijn en 

tegen een stootje kunnen. Tegelijkertijd moet beleid flexibel zijn en anticiperen op verschillende 

scenario’s. Dat wil zeggen, in staat zijn om snel bij te stellen en aan te passen aan de meest uiteen-

lopende situaties die zich voor kunnen doen. We moeten oppassen met diepte-investeringen en 

vooral inzetten op flexibiliteit.

U schetst de consequenties voor het beleid. Wat betekent die beweeglijkheid voor professionals? 

Het beroepsonderwijs lijkt niet snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen. De komst van de Wmo 

bijvoorbeeld in 2007 vraagt van sociaal werkers een andere manier van werken. De onderwijscur-

ricula van Hbo-opleidingen lijken echter nog steeds nauwelijks te zijn aangepast. Wat betekent de 

beweeglijke samenleving voor het onderwijs?

Het onderwijs moet niet gebaseerd zijn op de waan van de dag. Toekomstige professionals moeten 

op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen. Maar dat is niet het enige wat ze moeten 

weten. Het onderwijs moet vooral toekomstbestendig zijn, omdat er behoefte is aan professionals 

die kunnen omgaan met de beweeglijke en veranderlijke samenleving. Dit past bij competentie-

gericht leren, zoals dat nu al plaatsvindt.

Leidt de beweeglijke samenleving tot nieuwe kwetsbare groepen die bijvoorbeeld niet kunnen 

omgaan met die bewegelijkheid en de onzekerheid die daarbij hoort?

Ja, dat zou goed kunnen. Er is een eind gekomen aan het vooruitgangsgeloof. Het was lange tijd 

vanzelfsprekend dat de volgende generatie het beter zou doen dan de vorige. Dat is niet meer zo. 

Sterker nog, steeds meer mensen in Nederland vrezen dat hun kinderen het slechter zullen heb-

ben. Ook zien zij globalisering als een bedreiging. Het huidige politieke klimaat in Nederland zou 

daar wel eens mee te maken kunnen hebben. 

We moeten leren omgaan met die onzekerheid 

en die bewegelijkheid“
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Zal de beweeglijke samenleving tot meer polarisatie leiden?

Eerder tot meer irritatie. Het zal de kunst zijn om de energie van 

die bewegelijkheid constructief in te zetten. Wij zijn daar in Neder-

land best goed in. 

Welke positieve kanten ziet u van de bewegelijkheid die u schetst? 

Wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat wetenschap en 

technologie zich zullen blijven ontwikkelen. We weten over dertig 

jaar echt meer dan nu. Veel oplossingen voor actuele problemen 

hebben een technologische component. Denk aan de zorg, maar 

ook het milieu en duurzaamheid in algemene zin. Alleen is het zo 

dat sommige problemen om een snelle ingreep vragen. De vraag is 

of we snel genoeg kunnen reageren. Fossiele brandstoffen raken 

snel op. Er is voor nog maar tien jaar lood. Lood is cruciaal voor 

sommige technologieën. Vinden we op tijd een substituut? 

Welke andere lichtpuntjes zijn er?

Onze goede overlegeconomie. Internationaal wordt deze inmid-

dels geïmiteerd, onder bewonderende verwijzing naar onze Ne-

derlandse traditie. Verder is er ook nog onze uitstekende ligging, 

in het hart van West-Europa, rond de fraaiste diepwaterhaven van 

het continent en bovenop een aardgasbel van grote omvang. De 

rest is mensenwerk. Mensenwerk dreef de Nederlanders de wereld-

zeeën op en doet hen nog steeds opduiken in alle uithoeken waar 

iets te verdienen valt. Mensenwerk maakte van Nederland een 

kosmopolitische vestigingsplaats waar ondernemers, kunstenaars 

en onderzoekers uit de hele wereld zich thuis voelden. Het is zaak 

dat we maximaal rendement blijven halen uit onze historische 

voorsprongen en maximale continuïteit garanderen voor onze 

historische verworvenheden. Kortom, ik ben niet zo pessimistisch. 

We doen het goed ten opzichte van de rest van de wereld. Omdat 

het over de hele globale linie slechter gaat, gaan wij er ook op 

achteruit. 

Tot slot, wat vraagt de beweeglijke samenleving van kwetsbare 

burgers? Wat mogen we van hen verwachten? 

We zijn in Nederland al geruime tijd bezig mensen aan te spreken 

op hun verantwoordelijkheid. Het vangnet was vroeger teveel een 

hangmat. Mensen werden onvoldoende gestimuleerd om weer 

uit dit vangnet te komen. Tegenwoordig is de hangmat vervangen 

door het beeld van de trampoline. Een passieve houding wordt 

niet langer getolereerd. Er wordt meer nadruk gelegd op het ac-

tiveren van mensen. Voor de mensen die echt niet anders kunnen, 

zijn en blijven we een beschaafd land. Zij moeten te allen tijde 

geholpen worden. 

***

Reactie Ellen Grootegoed op  

Alexander Rinnooy Kan:

“Alexander Rinnooy Kan schetst een onzekere toekomst, 

waarin beleid zich als een soort kameleon snel moet kun-

nen aanpassen aan veranderende sociaaleconomische wer-

kelijkheden. Ik vind dat problematisch, omdat hij hiermee 

lijkt te pleiten voor een onzichtbare overheid. Of in elk 

geval een ongrijpbare overheid, die niet langer uitgaat van 

een helder beleidskader. Mensen die zijn aangewezen op 

sociaal beleid raken daardoor in de knel, want zij richten 

hun leven in op basis van zo’n beleidskader. Zo proteste-

ren zorggebruikers nu bijvoorbeeld tegen de afbraak van 

het PGB, omdat zij hun leven hebben aangepast aan dit 

stelsel. Deze mensen gingen uit van een bepaald aanbod. 

Ook in een onzekere toekomst kan verwachtingsvrij beleid 

simpelweg niet bestaan. Mensen zullen blijven zoeken 

naar houvast en duidelijkheid.

Toekomstig beleid moet dan ook niet het gebrek aan voor-

spelbaarheid afwentelen op de individuele verantwoorde-

lijkheid van burgers. Men mag en kan niet van kwetsbare 

burgers verwachten dat zij hun leven baseren op een 

steeds verschuivende trampoline. Grillig beleid staat een 

zachte landing in de weg. Een pleidooi voor flexibel beleid 

versterkt het bestaande gebrek aan voorspelbaarheid alleen 

nog maar. Nog minder dan nu weten we dan wat de con-

sequenties zijn van beleidsmaatregelen. Nog minder dan 

nu kunnen we dan weloverwogen keuzes maken. Het is in 

mijn ogen te gemakkelijk om te roepen dat burgers in de 

toekomst maar moet leren omgaan met onzekerheid. Het 

is verstandiger om de zaken om te draaien. Burgers moeten 

kunnen rekenen op een betrouwbare overheid, die niet 

voortdurend en schoksgewijs haar beleidskoers aanpast.”
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1984

Wie in de toekomst wil kijken, doet er verstandig aan eerst het 

verleden onder de loep te nemen. Van de geschiedenis kun je im-

mers veel leren. Je kunt er de grote lijnen in ontdekken. Boven-

dien is het gemakkelijk: je hoeft slechts in je eigen geheugen te 

graven of een boek open te slaan. 2040 ligt 28 jaar voor ons. 28 

jaar geleden was het 1984. Is er sindsdien eigenlijk wel zo veel 

veranderd? 

Vraag je vrienden hoe de toekomst er in 2040 uitziet en het 

gesprek gaat al snel over robots die de wereld overnemen. Vraag 

vervolgens je vrienden wat er sinds 1984 is veranderd en het 

antwoord is veel minder revolutionair. Zeker, op technisch gebied 

is er van alles veranderd. Het internet zoals we dat nu kennen, 

bestond nog niet. En hoewel Apple de Mac computer in 1984 in-

troduceerde, was het gebruik van computers en mobiele techniek 

nog lang niet zo wijdverbreid als nu. Maar wat vooral opvalt, is 

het grote aantal overeenkomsten met de dag van vandaag. 

In het begin van de jaren tachtig kenden we net als nu een eco-

nomische crisis met stijgende werkloosheid en dalende huizen-

prijzen. Thatcher pleitte voor minder overheid en meer samenle-

ving. Zoals er nu in Groot-Brittannië voor een Big Society wordt 

gepleit, als tegenwicht tegen de Big Government, de te grote 

overheid. En kijk je naar het welzijnswerk, dan zie je dat het 

nu dezelfde kritiek krijgt als in het begin van de jaren tachtig. 

Toen verscheen de klassieker ‘De markt van welzijn en geluk’ van 

filosoof Hans Achterhuis. Sociale professionals zouden te veel 

‘zorgen voor’, waardoor mensen hun eigen verantwoordelijkhe-

den konden ontlopen. Het welzijnsaanbod was op zoek naar de 

vraag, aldus Achterhuis. Lijkt dat niet verdacht veel op de kritiek 

die het welzijnswerk in 2012 krijgt? 

Als we willen weten hoe de toekomst er in 2040 uit kan zien, 

dan moeten we ons dus niet verliezen in hemelbestormende en 

revolutionaire scenario’s, zoals George Orwell die bijvoorbeeld in 

1948 schetste. Maar we kunnen wel op zoek gaan naar de grote 

lijnen in de geschiedenis en die proberen door te trekken naar 

de toekomst. Misschien leren we dan wel die raadselachtige les 

die Aldous Huxley, tijdgenoot van Orwell, al opschreef: ‘Eeuw na 

eeuw verandert er niets, en toch is alles volledig anders.’

Door Jan Willem van de Maat

Junior adviseur Sociale zorg bij MOVISIE. Gespecialiseerd in  

de thema’s ouderenparticipatie en eenzaamheid

Column
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Interview met Maarten Hajer

Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving &

Hoogleraar Bestuur & Beleid, UvA

Door Jan Willem van de Maat en Aletta Winsemius

Maarten Hajer is wel gewend om in de toekomst te 
kijken. 2040 is voor een planbureau geen ongebruikelijk 
jaartal. Ontspannen en met twinkelingen in zijn ogen 
vertelt hij over een toekomst waarin een energieke 
samenleving tot stand komt en de ruimtelijke en sociale 
ongelijkheid dreigen toe te nemen. 

Bezet de 
toekomst met 
sterke verhalen 

Energie in de samenleving aanspreken

Wat ziet u als u dertig jaar in de toekomst kijkt?

De toekomst valt niet te extrapoleren vanuit het heden. Maar je weet wel dat er 

keuzes voorafgaan aan verandering. Vooruitkijken helpt bij het bepalen van de keuzes 

die we op weg naar ons doel moeten maken. In Nederland zijn bijvoorbeeld doelen 

als een schone economie en het sluiten van kringlopen van groot belang. Zulke doelen 

leiden tot een aantal keuzes. Bijvoorbeeld over hoe je de bestaande energie in de sa-

menleving meer kan mobiliseren. Momenteel heeft de overheid een extra prikkel om 

zich daar op te richten, omdat er minder publieke middelen te besteden zijn. 

Burgers moeten een actievere rol spelen. Waarom?

Op het moment dat mensen bewust bezig zijn met bijvoorbeeld de productie van 

elektriciteit, dan gaan ze hun consumptiepatroon veranderen. Dat is een bewezen 

effect. Op dit moment leven we in een heel abstracte samenleving. De directe relatie 

tussen productie en consumptie is verbroken. Dat geldt voor energie, maar ook voor 

De overheid  

moet vaker  

experimenten 

durven toe  

te staan

“
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voedsel en andere zaken. Je gaat er maar vanuit dat er altijd 

stroom uit het stopcontact komt, maar zo vanzelfsprekend is 

dat niet. Er moet een bewustwordingsproces op gang komen, 

waardoor de burger zich medeverantwoordelijk gaat voelen. 

Dat is een hele andere benadering dan de redenering dat de 

problemen dusdanig groot zijn, dat alleen de overheid ze op kan 

lossen. In het laatste geval wordt de burger gereduceerd tot een 

object dat zich op een verkeerde manier gedraagt, dat de hele 

tijd problemen veroorzaakt. 

 

Hoe ziet u dat concreet voor zich, dat burgers een actieve rol 

gaan spelen?

In Nederland zijn we neurotisch in het beter organiseren van 

alles. We lopen in het buitenland een supermarkt binnen en 

zeggen: dit werkproces kan beter worden georganiseerd. Dat is 

echt een nationale neurose! Van die neurose moeten we gebruik 

maken. Als bijvoorbeeld de elektriciteitsprijzen steeds hoger 

worden, dan moeten mensen meer mogelijkheden krijgen om 

zelf energie te produceren en te distribueren. Dan kan er iets 

heel interessants tot stand komen, zoals nieuwe associaties van 

burgers. De overheid moet deze burgers dan niet lastig vallen 

met bureaucratie. Die moet dan niet zeggen: ‘Jullie gebruiken 

maar een heel klein stukje van de opgewekte elektriciteit zelf, 

dus er moet veertien procent accijns betaald worden over de 

rest.’ Dat maakt het initiatief kapot. De overheid moet dus ruim-

hartig durven zijn.

Nieuwe associaties

Het zou dus zo kunnen zijn dat associaties en coöperatieve 

verbanden opnieuw hun intrede doen. Dat is eigenlijk iets van 
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de negentiende eeuw, wat in de twintigste eeuw helemaal is ge-

marginaliseerd. Maar dat zou dus wel eens terug kunnen komen. 

De opbrengsten van een associatie kunnen verder reiken dan de 

deelnemers, de leden. Sterker nog, het kan lucratief zijn om de 

opbrengsten te delen met een nabijgelegen buurt. Dat creëert 

extra mogelijkheden. Bijvoorbeeld niet alleen samen zonne-

energie produceren, maar ook samen gas inkopen. Gebeurt dat 

met meerdere buurten samen dan kan een betere prijs bedon-

gen worden. De markt werkt dan voor de associatie. Nou, dan 

moet de overheid wel even ademhalen, heel diep ademhalen!

In ‘De Energieke Samenleving’ schrijft u in dit verband over het 

sociale leermodel. Wat bedoelt u daarmee?

De overheid zou kunnen zeggen: ‘In deze buurt lijkt potentieel 

te zitten. Degenen die hier het experiment aan durven gaan, 

krijgen de ruimte.’ Een buurt met een hoog zelforganiserend 

vermogen zou al experimenterend een model kunnen uitwer-

ken, bijvoorbeeld in de vorm van een soort coöperatie. Werkt 

het eenmaal dan zou dat vervolgens in een wijk met een lager 

organiserend vermogen uitgeprobeerd kunnen worden. En dan 

ga je benchmarken, dit werkt wel, dat werkt niet, en zo pas je 

het model steeds weer aan. Dat spel zie ik Nederlanders in de 

toekomst samen spelen, als een nieuw Ganzenbord van de 21e 

eeuw. Door te blijven innoveren, de eigen kosten laag te houden 

en het eigen genot hoog. Het zelf organiseren in de samenleving 

past bij onze hoge scholingsgraad. Mensen kunnen dit soort 

experimenten wel aan.

Natuurlijk ontstaan er dan conflicten en ruzies. Bijvoorbeeld 

over rechtsongelijkheid: waarom mogen zij het wel anders doen 

en wij niet? Dat hoort erbij. De overheid zou een rol kunnen 

spelen in het toerusten van mensen om met die conflicten om te 

gaan. Die hoeven niet altijd door de politiek te worden opgelost. 

Eigenlijk kan die het nu al niet meer aan. 

U maakt al het onderscheid tussen buurten met een laag en 

een hoog organiserend vermogen. Denkt u dat in alle gebieden 

burgers zichzelf kunnen organiseren?

“

In veel van de moeilijkere wijken zijn corporaties belangrijke 

woningbezitters. Die hebben veel organiserend vermogen. In die 

wijken lopen geweldige experimenten, bijvoorbeeld bij het on-

derhouden van groen. In moderne flatwijken komen bijvoorbeeld 

de volkstuinen terug. Dan zien mensen: ‘Hé, er zit iets in voor mij.’ 

Dat kan een corporatie prima organiseren. Maar er zijn natuurlijk 

ook wijken waar de doorstroming groot is. Dat zijn wijken waar 

de overheid een meer krachtige rol zal moeten spelen.

Ruimtelijke ongelijkheid

Hoe ziet u de verschillen tussen stad en platteland in de toe-

komst?

Vanuit het Planbureau denken we dat de ruimtelijke ongelijk-

heid zal toenemen. Momenteel vindt er een renaissance van de 

stad plaats. Een mooi voorbeeld is Dauphine, het café-restaurant 

bij het Amstelstation in Amsterdam. Dat was een Renaultgarage, 

echt een soort puist die daar midden in de stad zat. Die is ge-

transformeerd tot een kantoorgebouw met een café-restaurant. 

Het is een ontmoetingspunt geworden. Dat type milieu vind je 

nou eenmaal niet op het platteland. De nieuwe economie is er 

één waar je heel snel moet weten wat er gebeurt. Dat moet je 

zien en ervaren. Bedrijven hebben dat door. Ze willen elkaar 

snel kunnen bijpraten. Philips bijvoorbeeld gaat naar de Zuidas. 

De vraag is: zit Philips daar in 2040 nog of zijn ze dan toch naar 

Londen gegaan? Want daar zitten ze nog dichter bij het vuur.

De pieken in de delta worden groter. Amsterdam als zaken-

centrum gaat groeien. Brabantstad zou ook wel eens een 

belangrijke speler kunnen worden. Daar zitten allerlei kleine 

maakindustrietjes die grote toegevoegde waarde hebben en die 

ook in de wereldmarkt kunnen concurreren. Hun kracht zit heel 

nadrukkelijk in het georganiseerde netwerk. Tegelijkertijd zal de 

bevolkingsdaling die wij nu al zien in Oost-Groningen, in Zeeuws 

Vlaanderen en in Zuid Limburg, een veel meer wijdverspreid 

verschijnsel zijn. Wat gaat dat betekenen voor ouderen die daar 

blijven wonen? Hoe blijft in die gebieden de leefkwaliteit op 

peil? Lukt het gemeenten om voorzieningen overeind te  

Er moet een bewustwordingsproces op 

gang komen, waardoor de burger zich 

medeverantwoordelijk gaat voelen
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Verstoken van alles?

Maarten Hajer ziet de ruimtelijke ongelijkheid in de toekomst toenemen. De meest dynamische en creatieve plekken vind je in de stad. De 

jongere talentvolle mensen trekken weg uit landelijke gebieden naar de lonkende stad. Door de bevolkingsdaling op het platteland daalt daar 

het draagvlak voor voorzieningen. Die vind je straks alleen nog in grotere kernen en steden. Het platteland vergrijst: het zijn de ouderen die 

achterblijven. Op welke zorg en ondersteuning kunnen zij straks nog rekenen? Zijn zij in 2040 van alles verstoken? Tijdens het ‘diner pensant‘ 

reageerden de promovendi op de volgende stelling: Ouder worden buiten de stad is in 2040 geen optie meer.

Martijn: “Maar volgens mij hadden we het ook over mensen die tegen 

hun wil achterblijven. Mensen die niet in rurale gebieden wonen 

vanwege de rust en het uitzicht, maar omdat ze geen mogelijkheden 

zien of hebben om te verhuizen. Omdat door de bevolkingsdaling het 

bijvoorbeeld niet lukt hun huis te verkopen.”

Ellen: “Ik vraag me af wat voor ouderen het belangrijkste motief is 

om ergens te wonen. Gaat het hen om de hoogste overlevingskans? 

Op een gegeven moment denk je volgens mij: ‘Oké, ik ben oud en 

ik ga een keer dood. Dat weten we allemaal. Dus ik kan tot die tijd 

maar beter zo leuk mogelijk wonen in de omgeving die mij het meest 

aantrekt.’ En of het dan doorslaggevend is om zo dicht mogelijk bij een 

fysiotherapeut te wonen, dat denk ik niet.” 

Martijn: “Nou, misschien organiseren we het wel met een team van ‘flying doctors’ 

zoals ze dat in Australië regelen, ha, ha, ha! En misschien moet je als overheid 

rendabiliteit van zorg herdefiniëren. Wat is rendabel? Moet zorg winst genereren? 

Drie mensen die vanwege de lange reistijd naar het ziekenhuis overlijden. Is dat 

rendabel? Dat lijkt me niet...”

Aletta: “Hoe zou je zorg en ondersteuning zo kunnen organiseren dat je 

in de toekomst wél oud kunt worden op het platteland? 

Bianca: “Het is inderdaad afhankelijk van hoe we zorg 

tegen die tijd organiseren. Maar op dit moment zie je al 

wel dat het een probleem is. Ik kom zelf uit een ruraal ge-

bied waar we lange tijd nog een ziekenhuis hadden, maar 

het was niet meer rendabel om dat open te houden. Alle 

ouderen moeten nu 45 minuten in een taxi naar Sneek om 

überhaupt zorg te krijgen. Als we zorg en ondersteuning 

zo blijven organiseren als we nu doen, dan wordt het wel 

degelijk een probleem voor ouderen in die gebieden om de 

zorg te ontvangen waar ze behoefte aan hebben.” 

Marja: “Dat hangt er natuurlijk van af hoe zorg en ondersteuning in 2040 gefinancierd en georganiseerd 

zijn. Als het allemaal informeel georganiseerd is, en het werk zit in de stad, en dus ook de jonge mensen, 

dan moeten de oudere mensen ook naar de stad. Maar als het allemaal anders loopt, dan is het waarschijn-

lijk niet nodig. Dan kan het juist prettig zijn om als je ouder wordt buiten de stad te wonen.” 
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houden, bijvoorbeeld door met elkaar samen te werken? 

In Duitsland vindt al een herconcentratie plaats. De afstand tot de voor-

zieningen wordt zo groot dat mensen ervoor kiezen om weer bij elkaar te 

gaan wonen. Anders zijn ze van alles verstoken. Door die ontwikkeling zou-

den onze steden over dertig jaar wel eens meer hoogbouw kunnen hebben. 

Hoger dan de huidige gangbare vier verdiepingen, zeven-, acht-, negen-

hoogbouw, zodat op een klein territorium alle voorzieningen in de buurt 

ondergebracht kunnen worden en bewoners niet afhankelijk zijn van de 

auto. Dat zal natuurlijk niet voor heel Nederland gelden. Maar bijvoorbeeld 

in Groningen zul je zien dat mensen uit die regio naar de stad trekken, 

omdat daar de voorzieningen zijn. 

Een gelijktijdige beweging zou kunnen zijn dat het aantrekkelijker wordt 

om een tweede huisje te hebben in een krimpgebied, waar de huizenprijzen 

laag liggen. Dat zou de opkomst betekenen van een ander type bewoning 

in die gebieden.

Die nieuwe bewoners in de krimpgebieden, zouden die ook bereid zijn de 

ouderen in die gebieden te ondersteunen?

Of je dat soort nieuwe solidariteitsbanden kunt construeren, is afhankelijk 

van de inventiviteit van bestuurders. Zij moeten het aantrekkelijk maken 

voor burgers om dat soort dingen te doen. Als politiek socioloog ben ik 

ervan overtuigd dat de overheid een troefkaart in handen heeft wanneer 

ze een aantrekkelijk verhaal over de toekomst zou hebben. Een verhaal 

waarbij mensen het gevoel krijgen: ‘Hé, daar zie ik perspectief in.’ Aan-

trekkelijke verhalen geven richting en maken daarmee de toekomst beter 

voorspelbaar. Door de toekomst te bezetten met sterke verhalen, creëren 

we die toekomst.

In Amerika zijn ‘gated communities’ en seniorensteden ontstaan. Hebben 

we die in 2040 ook in Nederland?

Nou, er zal wel een aantal high comfort zones ontstaan, waar voorzie-

ningen worden gedeeld door mensen die het voor zichzelf goed hebben 

georganiseerd. Maar de vraag hiernaar wordt vaak overschat, omdat er een 

Bianca: “Zoals het systeem nu economisch is ingericht, 

met gespecialiseerde zorginstellingen. Dan denk ik, ja, 

je kunt het proberen om zorg in coöperatief verband te 

organiseren. Maar er is niet zo’n hele grote kans dat er 

een chirurg in je omgeving woont. Zolang het zorgsys-

teem geënt blijft op het economisch belang, dan zul je 

op het platteland een probleem gaan krijgen. Dat is voor 

mij wel een duidelijke ontwikkeling.”

Jan Willem: “Als er vooral mensen achterblijven met een lage opleiding, een laag 

inkomen en minder sociale vaardigheden, dan weet ik het nog niet.”

Marja: “Volgens mij klopt het beeld 

van het schrale platteland niet 

helemaal met het andere idee van 

Maarten Hajer, dat burgers meer 

samenwerkingsverbanden en coö-

peraties met elkaar zullen vormen. 

Het idee dat mensen het zelf wel 

gaan regelen. Want als het nodig 

is, dan ga je misschien wel je eigen 

woongroep oprichten, met je eigen 

huisarts, mini-ziekenhuisje en met 

z’n allen een helikopter.”

Door de 

toekomst te 

bezetten met 

sterke verhalen, 

creëren we die 

toekomst

“
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stevig prijskaartje aan hangt. In Nederland zie je dingen vaak in 

verwaterde vorm terug. We hebben natuurlijk al wijken met ap-

partementenblokken met veel voorzieningen. Kijk bijvoorbeeld 

naar het Haagse Benoordenhout. Dat zijn geen verzorgingshui-

zen, maar dure high level private appartementencomplexen, 

waar vrijwel niemand uit een andere wijk binnenkomt, tenzij ze 

schoonmaken. Gated communities zonder hekken, zo doen we 

dat in Nederland. 

Sociale ongelijkheid

Hoe staat het met de sociale ongelijkheid in 2040?

De sociale ongelijkheid zie ik niet afnemen. Die zie ik eerder toe-

nemen. Als de overheid niet goed stuurt op gedeeld vertrouwen 

en ook de kunst van het samenbindende verhaal en de samen-

bindende gebeurtenis niet verstaat, dan nemen de spanningen 

toe. Een stad is altijd een vat van geweld geweest. De overheid 

heeft historisch gezien altijd een handhavende taak gehad en 

aan de andere kant een sociale en samenbindende taak. 

Tussen welke groepen zal de ongelijkheid toenemen?

Er is een prachtige metafoor van de Duitse schrijver Hans Mag-

nus Enzensberger. Hij beschrijft hoe mensen in zo’n zesper-

soonscoupé in een Duitse trein zitten. Eerst zit er één reiziger, 

breeduit. Een tweede reiziger stapt in en de eerste moet wat 

inschikken. Bij het volgende station zitten ze allebei breeduit. 

Dan komt er een derde bij. Iedere keer is er die aanpassing, het 

inschikken, die socialisatie. De nieuwkomers worden wel toege-

laten, maar in eerste instantie een beetje buitengesloten. 

Vertaal dit naar onze samenleving. Als je mensen voortdurend 

door de stad laat reizen voor nieuwe woningen of weet ik veel 

wat, dan moet dat iedere keer opnieuw intrillen. Het idee dat 

mensen uit allerlei hoeken en gaten bij elkaar komen en dat het 

dan ineens een harmonieuze droom is, ja, hoe naïef kan je zijn? 

Kijk naar de VINEX ervaringen. Overal gedoe. Iedereen moet nog 

wennen. Een stad trilt langzaam in. En als er dan passanten zijn, 

dan krijgen die natuurlijk op hun kop. Momenteel zie je bijvoor-

beeld dat Turkse Nederlanders en autochtone Nederlanders boos 

zijn op de Polen. “Ze maken er een zooitje van; ze drinken te 

veel”, wordt gezegd. Dat soort processen zal altijd bestaan. 

De gevestigden versus de buitenstaanders. Is er ook nog sprake 

van een andere vorm van sociale ongelijkheid? Zijn er in 2040 

nieuwe kwetsbare groepen ontstaan?

Er zal veel meer een beroep worden gedaan op mensen die 

we nu afdanken. We zijn heel erg slordig met ons menselijk 

kapitaal, omdat we ons dat nog kunnen veroorloven. Maar als 

de overheid minder te verdelen heeft, dan moeten we wel slim-

mer gebruik maken van menselijk kapitaal. Ik heb in Engeland 

meegemaakt hoe mensen uit achterstandwijken op spraakles 

zaten om de telefoon op een behoorlijke manier aan te kunnen 

nemen. Daar gaan wij ook naartoe. Je kunt het je maatschap-

pelijk niet veroorloven om mensen zomaar af te danken. Maar 

er zullen groepen zijn die niet in staat zijn om een telefoon goed 

aan te nemen, die niet kunnen voldoen aan de eisen van de tijd. 

Daar zie ik wel een duurzaam probleem. 

Leren door experimenteren

Hebt u tot slot nog een advies voor overheden? 

De overheid moet vaker experimenten durven toe te staan. Zoals 

in New York. Daar is een nieuwe transport commissioner aange-

treden, Janette Sadik-Khan. De vervoersstromen in Manhattan 

zijn zo belastend voor de fysieke leefomgeving, daar moest iets 

aan gebeuren. Maar wat? Ieder plan zou meteen onder vuur 

genomen worden door de vele juristen die in Manhatten wonen. 

Dan duurt het jaren voor er iets verandert. Mevrouw Sadik-Kahn 

pakt het anders aan. Ze introduceert experimentele innovaties 

waar mensen direct iets van merken. De gevolgen van de inno-

vaties worden zeer precies gemonitord, zodat duidelijk is wat de 

innovatie oplevert en wat niet. Eén van haar bekendste projec-

ten is ‘Broadway Boulevard’. Letterlijk van de ene dag op de 

andere heeft ze op Broadway een serie pleinen laten aanleggen. 

In één nacht werden terrassen neergezet en het asfalt van de 

fietsstroken werd groen gespoten. De New Yorkers wisten niet 

wat hen overkwam! Om de gevolgen vast te stellen werden alle 

taxi’s uitgerust met een GPS. Op die manier konden ze zien hoe 

de taxi’s hun routes aanpasten. In zuidelijke richting hadden ze 

nagenoeg geen tijdverlies, naar het noorden toe wel een beetje. 

Via de Kamer van Koophandel is gevolgd hoe het ging met de 

winkels en andere bedrijven in de nabijheid van die pleinen. De 

omzet in de winkels ging radicaal omhoog. Verkeersongeluk-

ken namen sterk af en het verwachte verkeersinfarct vond niet 

plaats. Het genot van deze interventie voor de New Yorker was 

heel erg groot.

Iets tijdelijk uitproberen, kijken hoe het werkt en als het werkt 

upgraden, dat is innovatie in de 21e eeuw. Voor Nederland is die 

manier van werken heel erg moeilijk. Wij zijn van het voorbe-

reiden, voorbereiden en voorbereiden. En we voeren eindeloos 

maatschappelijke kosten-batenanalyses uit. Dat idee van het 

tijdelijke, daar moeten we heel erg aan wennen. Het ziet er ook 

vaak wat shabby uit. Maar het maakt het wel mogelijk om veel 

te leren.

***
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Door Iris Meerts

Directeur Stichting Zelforganisatie 

17 augustus 2040, 06:42 uur

Met een schok word ik wakker en even weet ik 
niet waar ik ben. Door het openstaande raam 
klinken allerlei geluiden van bedrijvigheid. 
En opeens weet ik het weer: ik ben in Turkije. 
Sinds het land is getroffen door een zware 
aardbeving, nu twee maanden geleden, zijn 
er over de hele wereld spontane hulpacties 
op gang gekomen. Net als vele anderen vind 
ik het vanzelfsprekend om met eigen handen 
mee te helpen aan de wederopbouw, zeker 
omdat mijn grootouders hier vandaan komen. 
Toen ik vertelde dat ik naar Turkije zou 
reizen om te helpen met de wederopbouw, 
wilde iedereen me helpen. Mijn familie 
en vrienden steunden me financieel en 
benaderden in hun eigen netwerken mensen 
bij wie ik terecht kon. Mijn collega’s uit het 
netwerk van geologen met wie ik samen 
opdrachten uitvoer, boden meteen aan om 
mijn administratieve taken voor de groep 
over te nemen, zodat ik mijn handen vrij zou 
hebben. En nu lig ik hier, op de bank bij een 
tot voor kort onbekende achternicht, die 
ik via Facebook gevonden heb. Ik bedenk 
me dat geografische afstanden nog maar 
weinig voorstellen. Ik kan mij op elk moment 
verbinden met mensen die mijn kennis en 
inzet nodig hebben, waar ook ter wereld. Wat 
ben ik blij dat ik in deze tijd leef.

Nederland anno 2040:  
de netwerksamenleving

Mensen verbinden 

zich in communities 

en bedenken samen 

oplossingen voor 

problemen

“
Sinds de grote crisis in 2013, in de volksmond ook wel 

‘the Clean Up’ genoemd, is er veel veranderd. Binnen 

enkele maanden stortte zowel het monetaire als het 

sociale stelsel in Europa volledig in. Na jaren van grote 

financiële problemen gebeurde het onvermijdelijke: 

een handvol Europese landen dat decennialang op veel 

te grote voet had geleefd, ging failliet. Dit leidde in 

heel Europa tot sociale onrust. Het protest nam steeds 

verder toe, totdat er geen houden meer aan was; het 

monetaire systeem moest op de schop. Overheden 

moesten hun begrotingstekorten terugdringen en hun 

uitgaven drastisch beperken.
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Anno 2040 hebben we strikte wetgeving om dergelijke rampen 

te voorkomen. Mensen, bedrijven en organisaties krijgen alleen 

financieel de ruimte, als ze die ook aankunnen. Ze kunnen nooit 

meer lenen dan ze redelijkerwijs kunnen terugbetalen. Het be-

loningssysteem bij de banken is volledig transparant geworden. 

Er is geen sprake meer van buitensporige salarissen en bonussen. 

Het heeft lang geduurd voordat het vertrouwen in de banken-

sector terugkeerde. Nu zijn de banken bondgenoten van bur-

gers, ondernemers, instellingen en de overheid in het realiseren 

van eerlijke, maatschappelijk verantwoorde doelen.

In het kielzog van de financiële veranderingen heeft een maat-

schappelijke revolutie plaatsgevonden. Individuen hebben nu 

veel meer regie gekregen over hun eigen leefomstandigheden, 

werk en de benodigde zorg en hulp. Nieuwe technologieën, 

sociale media en het internet hebben mensen in staat gesteld 

om hun leven verder naar hun eigen behoeften in te richten. 

Doordat groepen mensen nu voortdurend met elkaar in verbin-

ding staan, kunnen zij continue hun acties op elkaar afstemmen. 

Mensen verbinden zich in communities en bedenken samen 

oplossingen voor problemen. Gelijkgestemden organiseren zich 

op deze manier snel en goedkoop rondom specifieke thema’s. 

De rol van de burger

In de netwerksamenleving draait alles om samenwerken en 

verbinden. Dat gebeurt onder andere in en vanuit gemeen-

schapshuizen, die in elke buurt staan. Ze worden gerund door 

vrijwilligers en lokale ondernemers. De gemeenschapshuizen zijn 

een hedendaagse variant van de vroegere ‘dorpspomp’. Mensen 

ontmoeten elkaar daar en wisselen de laatste roddels en we-

tenswaardigheden uit. Online treffen mensen elkaar via tal van 

“Het functioneren in 

netwerken maakt 

mensen flexibeler, 

meer gericht op 

samenwerking en 

gelukkiger

wijkwebsites en buurtplatforms. Groepen ouders organiseren 

de kinderopvang. Bewoners bepalen samen hoe de wijk er uit 

moet zien en beheren de buitenruimte zelf. De fysieke, sociale 

en digitale infrastructuur lopen in elkaar over. Thema’s die in de 

wijk spelen - variërend van klussendiensten en het beheer van de 

openbare ruimte tot mantelzorg en vrijwilligerswerk – worden 

snel en laagdrempelig opgepakt door samenwerkingsverbanden 

van buurtbewoners en professionals. 

Door de vergrijzing ontstond in de eerste twee decennia van de 

21e eeuw een nijpend tekort aan personeel in de ouderenzorg. 

Dit probleem is deels opgelost doordat ouderen en gehandicap-

ten in appartementen bij elkaar zijn gaan wonen en zelf hun 

thuiszorg hebben geregeld. Velen hebben een eigen zorgnet-

werk van vrienden, familieleden, buren en vrijwilligers opge-

bouwd. Anderen hebben een inwonende thuishulp. Dit is veelal 

een Oost-Europese of Aziatische student die op afroep inzetbaar 

is; een soort ‘au pair’ voor ouderen dus. Ouderen, die het geld of 

de connecties ontberen om zelf iets te regelen, wonen in klein-

schalige verzorgingshuizen van de lokale overheid.

Scholing vindt niet meer plaats in centrale instituten. Het onder-

wijs is van en voor iedereen en de vraag stuurt het aanbod. Zo 

zijn er peer to peer netwerken van mensen die zich bezighouden 

met bijvoorbeeld de natuur, de Chinese taal of innovatieve ICT. 

De leden ontmoeten elkaar online of in het echt op bijeenkom-

sten en leergangen. Het gaat in de netwerksamenleving niet 

zozeer om wat je kunt maar vooral om wie je kent. Kinderen le-

ren dan ook al vroeg hoe je kunt samenwerken, problemen kunt 

oplossen en wat de waarde is van het gezamenlijk belang.

De rol van de (grote) organisatie

Bedrijven en grote organisaties zoals ze er in 2012 waren, 

bestaan haast niet meer. Kleinschaligheid is het kenmerk van de 

netwerksamenleving en alles en iedereen is met elkaar verbon-

den, zoals we dat ook in de natuur terug zien in ecologische 

systemen, mierenhopen en zwermen. Verreweg de meeste 

mensen werken zelfstandig omdat zij hun eigen arbeidsomstan-

digheden willen bepalen. Professionals zijn verenigd in flexibele 

netwerken. In wisselende coalities voeren zij opdrachten uit die 

hen worden gegund door andere netwerken. Als collectief staan 

ze sterk, hebben ze meer financiële zekerheid en delen ze taken 

als promotie, administratie en acquisitie. 

Mensen kunnen zich in 2040 meer dan ooit inzetten voor zaken 

die zij belangrijk vinden. Daardoor lopen betaald en onbetaald 

werk, privé en werk, in elkaar over. ‘Negen tot vijf’-banen bestaan 

nauwelijks nog. Het is daardoor gemakkelijker geworden om 

betaald werk te combineren met familieleven, hobby’s en vrijwil-
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Marja: “Ik kan me voorstellen dat zelforganisatie heel informeel en kleinschalig kan plaatsvinden. Ik kwam toevallig van 

de week een buurman tegen. Hij is twee jaar geleden weduwnaar geworden. Hij is gepensioneerd en wordt ouder. Je 

ziet hem elke dag langzamer met zijn hondje door de wijk lopen. Deze man heeft zelf aan mensen in de buurt gevraagd: 

“Wie wil er met mij een deal sluiten? Ik heb elke maand tussen de duizend en tweeduizend euro over. Ik heb absoluut 

geen vertrouwen in verzorgingstehuizen en ik wil er nooit in terechtkomen. Jullie gaan mij daarbij helpen en ik help jullie 

om je huis af te lossen of te financieren. Dat geld krijg je nu al per maand en dat krijg je ook als ik zware zorg thuis nodig 

heb.” Het gaat natuurlijk helemaal op basis van vertrouwen en daarom vind ik hem echt knettergek dat hij dat voorstelt, 

maar aan de andere kant vind ik hem het voorbeeld van zelforganisatie, zonder overheid. Het is een intelligente en hoog-

opgeleide man.”

Judith: “Ik vind het moeilijk om me dit voor te stellen. In 

mijn onderzoek zie je juist dat het zelf organiseren een 

probleem is onder mensen. Überhaupt de binding en het 

contact met buren en andere mensen in de wijk. Dat moet 

actief gecreëerd worden. Bovendien zien we nu juist dat 

bindingen tussen mensen en hun netwerken verzwakken. 

Denkt Meerts dan dat dit niet door zal zetten? Verwacht zij 

dat er een omslagpunt komt waarop mensen hun netwer-

ken juist weer meer gaan aanboren?” 

Samen sterk of in tweeën gedeeld?

Iris Meerts ziet in 2040 een netwerksamenleving voor zich. 

Grote bedrijven hebben plaatsgemaakt voor kleinschalige 

netwerken. Mensen verbinden zich in communities en 

bedenken samen oplossingen voor hun problemen.  

De overheid heeft een functie als facilitator en vangt de 

‘disconnected’ op. De promovendi reageerden op de 

volgende stelling: 

In de netwerksamenleving van 2040 regelen mensen in 

netwerken en communities hun eigen ondersteuning. 

ligerswerk. Het functioneren in netwerken maakt mensen flexibe-

ler, meer gericht op samenwerking en gelukkiger. Bovendien lukt 

het mensen in beter hun talenten te ontplooien in deze netwer-

ken, dan binnen de organisatievormen van dertig jaar geleden.

Mede dankzij nieuwe technologie – razendsnel transport en 

instant communicatie – zijn begrippen als ‘lokaal’ en ‘globaal’ 

nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden. Mensen verbouwen 

groenten en fruit in eigen tuin met zaden uit alle windstreken. 

Energie wordt opgewekt door groepen particulieren en de 

stroom die zij niet zelf verbruiken, wordt tegen betaling gedeeld 

met anderen. Taken die vroeger door grote organisaties werden 

uitgevoerd, voeren netwerken van individuen nu sneller en slim-

mer uit. Alleen als het echt niet anders kan, springen overheden 

of grote organisaties bij.

De rol van de overheid

Aan het begin van de 21e eeuw moest de overheid met lede 

ogen toezien hoe zij inboette aan legitimiteit. Burgers hadden 

genoeg van bemoeizorg, regels, protocollen en centrale oplos-

singen voor maatschappelijke problemen. In de netwerksamen-

leving heeft de overheid een andere rol gekregen. Anno 2040 

lossen mensen hun eigen problemen zoveel mogelijk zelf op en 

ondersteunt de overheid alleen als het nodig is. Burgers bepalen, 

in dialoog met de overheid, met welke onderwerpen en taken 

de overheid zich moet bezighouden. Dat gebeurt via panels en 

micro voting.

De lokale en regionale overheid bestaat uit een verzameling van 

uitvoerende ambtenarenteams. Enerzijds spelen die teams snel 

en flexibel in op de behoeften van individuele burgers. Ander-

zijds denken zij met burgers na over een langetermijnaanpak 

voor onderwerpen die iedereen raken en die op een ‘hoger’ 

“Het gaat in de netwerksamenleving niet zozeer 

om wat je kunt maar vooral om wie je kent
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Ellen: “Dit zou wel eens tot een tweedeling kunnen leiden. Aan de ene kant heb 

je sociaal vaardige mensen die geld hebben en dus diensten kunnen inkopen en 

netwerken in stand kunnen houden. Aan de andere kant heb je de ‘disconnected’ 

die een beroep moeten doen op hun familie. Dat betekent dat families die minder 

geld hebben, gedwongen zijn om dicht bij elkaar te gaan wonen. Zij moeten dus 

een keuze maken die misschien niet overeenkomt met hun voorkeuren.” 

Martijn: “Wederkerigheid is inderdaad van belang. Mensen lijken liever te willen 

geven dan dat ze om hulp vragen. Lilian Linders heeft dat met haar onderzoek naar 

informele zorg in de buurt in beeld gebracht. Het probleem bleek niet zozeer het 

aanbod van hulp te zijn, maar net zo goed de vraag naar hulp. Mensen durven niet 

om hulp te vragen. Linders noemt dat ‘vraagverlegenheid’. Wij denken veel na over 

het aanbod. Hoe organiseer je nou het aanbod? Maar volgens mij moeten we meer 

nadenken over de vraag. Hoe organiseer je die, hoe articuleer je die?” 

Femmianne: “Je kunt ook uitgaan van ruilverhoudingen. In het theoretisch kader 

van mijn proefschrift ga ik in op wederkerigheid: ik doe iets voor jou, en jij doet 

iets voor mij. Je ziet dan dat mensen ruilverhoudingen zoeken met mensen die iets 

te bieden hebben. Het is alleen vaak wel zo dat mensen met een beperking buiten 

beschouwing blijven, omdat zij weinig te bieden zouden hebben. Maar ik denk dat 

daar heel veel kracht in zou kunnen zitten dat je juist mensen met een beperking, 

met behulp van wederkerigheid, uit een afhankelijke positie kan halen.” 

Aletta: “Maar is er per se geld nodig? Ik ben wel benieuwd of het ook zonder kan. Jij geeft het voorbeeld 

van die man die duizend euro beschikbaar stelt, maar kan het ook zonder geld?” 

Bianca: “Daar zit volgens mij precies de crux. Het idee van de netwerksamenleving gaat ervan uit dat burgers 

goed voor zichzelf kunnen zorgen en een goed gevoel van zelfcontrole hebben. Ik denk dat er een groep bui-

ten de boot gaat vallen als je ervan uit gaat dat mensen in staat zijn om hun eigen netwerken te organiseren. 

De visie dat burgers goed voor zichzelf kunnen zorgen, is niet op iedereen van toepassing. Ik denk dat het 

alleen maar geldt voor de mensen die beter af zijn.” 

Ellen: “Volgens mij veronderstelt de netwerksamenleving dat we inzien dat we van elkaar 

afhankelijk zijn. En niet dat we denken dat we het wel zonder andere mensen kunnen redden. 

Als we dat allemaal inzien, dan zou het systeem kunnen werken. Maar zo lang mensen nog 

graag willen geloven dat ze onafhankelijk zijn van elkaar, betwijfel ik of de netwerksamenle-

ving, afgezien nog van geld of ruilmiddelen, kan werken.”

Martijn: “Ik vind het geschetste beeld van de netwerksamenleving eigenlijk wel iets 

populistisch hebben. Een ideaalbeeld dat verwijst naar iets dat niet bestaat of nooit 

bestaan heeft. Een beeld in de geest van ‘de maatschappij moet weer terug naar de 

burger’. Daarbij wordt vaak verwezen naar een tijd, waarin dat nog zo was. Maar 

volgens mij is het nooit zo geweest.” 
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niveau moeten worden opgelost. In netwerken waarin ambtenaren en burgers samen 

actief zijn, worden problemen snel gesignaleerd en effectief en efficiënt opgelost. 

Overheden op nationaal en Europees niveau zijn minder belangrijk geworden, doordat 

veel zaken lokaal dan wel mondiaal worden afgehandeld. Staten zijn ‘toezichthouders’ 

geworden. Ze bewaken zaken als privacy, de vrijheid van meningsuiting en de open-

bare orde en veiligheid en ze garanderen een vrij verkeer van mensen, goederen en 

diensten. Een andere belangrijke overheidstaak is de zorg voor mensen die niet mee 

kunnen komen in de netwerksamenleving of niet de middelen hebben om voor zichzelf 

te zorgen, de zogenaamde ‘disconnected’.

Toekomstdroom of realiteit?

Zo zou de toekomst er uit kunnen zien. Maar hoe realistisch is dit perspectief? In 

de geschetste toekomst gaf een grote financiële en sociale crisis aanleiding tot ver-

andering. Het publieke vertrouwen in de overheid en de banken ontplofte en liet 

een vacuüm achter waarin nieuwe organisatievormen konden ontstaan. 

Ook als de crisis minder heftig uitpakt, is de netwerkmaatschappij een reëel toekomst-

perspectief, al zullen de veranderingen dan een stuk trager plaatsvinden. Instituties als 

overheden, zorginstellingen, banken, scholen en multinationals zullen onder de toene-

mende maatschappelijke druk hun manier van organiseren totaal moeten omgooien. 

Kinderen eisen dat hun bejaarde ouders dagelijks worden gewassen. Werknemers wil-

len hun creativiteit niet meer laten afstompen door bureaucratische procedures en re-

gels. Burgers willen niet langer dat de overheid eenzijdig bepaalt welke voorzieningen 

er worden gebouwd in hun wijk. Beleidsmakers zullen gaan inzien dat de maatschappij 

niet maakbaar is – tenminste niet als dat van bovenaf opgelegd wordt. Echte verande-

ring komt vanuit groepen betrokken, geïnformeerde en mondige burgers. Zij kunnen 

specifieke problemen effectief aanpakken, omdat ze precies weten wat er nodig is.

In 2012 experimenteren groepen burgers, ondernemers en instellingen al volop met 

nieuwe organisatievormen, waarin individuen meer zelf de regie krijgen. Denk bijvoor-

beeld aan de thuiszorgorganisatie Buurtzorg, die werkt met zelfsturende teams. Of aan 

ondernemende scholen waar kinderen zelf bepalen wat en wanneer ze leren. Of aan 

het explosief groeiende aantal zelfstandige professionals, die zelf bepalen wanneer, 

hoe en met wie ze werken. Steeds meer mensen ontdekken de mogelijkheden van het 

internet, sociale media en andere technologieën om zich met elkaar te verbinden. De 

opmars van zelforganisatie is onstuitbaar. De mogelijkheden zijn er, we hoeven ze al-

leen nog maar te benutten!

***

Echte verandering komt vanuit groepen 

betrokken, geïnformeerde en mondige burgers“
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Interview met Stefano Marzano

Voormalig Chief Creative Director van Philips Design

Door Aletta Winsemius en Jan Willem van de Maat

Stefano Marzano is net gepensioneerd als Chief 
Creative Director van Philips Design. Hij gaat eens rustig 
zitten voor zijn persoonlijke visie op de toekomst. 
Europa is momenteel verlamd en moet opgeschud 
worden, vindt hij. “Mensen worden zich ervan bewust 
dat de gevestigde machtsstructuren verouderd zijn en 
vooruitgang blokkeren.”

We spreken Stefano Marzano in een kamer in de ‘Witte Dame’, een hoog en mar-

kant gebouw in het centrum van de Philips-stad Eindhoven. Overal staan dozen. 

Stefano Marzano verontschuldigt zich. Binnenkort verhuist de designafdeling naar 

de High Tech Campus. Het is een dubbele transitie, want Stefano Marzano gaat ook 

met pensioen. Hij benadrukt dat hij daarom weinig kan zeggen over Philips in 2040. 

Maar een persoonlijke visie op de toekomst heeft hij wel.

De designafdeling van Philips begint haar ontwerpprocessen bij de doelgroep: wat 

zijn hun prioriteiten, waarden, inspiraties, sympathieën en antipathieën? De ge-

dachte daarachter is dat je alleen zinvolle oplossingen en producten kunt ontwikke-

len als die werkelijk aansluiten bij de behoeften van consumenten. De afdeling doet 

dus onderzoek naar wat mensen in de toekomst nodig denken te hebben om de 

kwaliteit van hun leven te verbeteren. Een specifiek antwoord op die vraag bestaat 

echter niet, zegt Marzano. “Uit ons onderzoek komt naar voren dat er universele 

wensen en waarden zijn: op de langere termijn willen mensen, waar dan ook ter 

wereld, vrede, voldoende te eten, gezondheid en ruimte voor zelfontwikkeling. De 

grote uitdaging is om iets te zeggen over wat mensen op basis van deze universele 

waarden nodig hebben over dertig jaar. En wat we de komende tien jaar moeten 

doen om daar uiteindelijk te komen.”

Verlamming

De uitdaging is groot, omdat er grote veranderingen gaande zijn. In Europa, maar 

ook daarbuiten. De huidige politieke, juridische en economische structuren heb-

ben zich gevormd in een tijd waarin landsgrenzen en natiestaten het uitgangspunt 

De mens moet zichzelf niet 
langer centraal stellen
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waren. Maar door de razendsnel toegenomen mogelijkheden 

om kennis uit te wisselen en met elkaar in contact te staan, zijn 

de huidige structuren niet meer in staat adequate antwoorden te 

geven op maatschappelijke, economische en politieke vraagstuk-

ken. De structuren waarbinnen gevestigde leiders denken en 

handelen, zijn volgens Marzano gestold. Ze bieden geen ruimte 

voor fundamentele veranderingen en nieuwe oplossingen, terwijl 

die juist zo hard nodig zijn in deze tijd. “De verouderde structuren 

verlammen ons. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de aanpak van de 

schuldencrisis en in België, waar het meer dan een jaar duurde om 

een regering te formeren.”

Een nieuw bewustzijn

“De nationale structuren in Europa stammen uit het Victoriaanse 

tijdperk en we leven nu in de 21ste eeuw. Ik ben betrokken bij 

projecten van de Europese Unie en ik zie daar hoe wetgeving, die 

gedefinieerd is binnen landsgrenzen, een belemmering vormt 

voor de verandering naar een nieuwe Europese sociale realiteit. 

Een realiteit die grenzen van landen overstijgt en steeds globaler 

wordt. Tegelijkertijd winnen het individuele en het lokale niveau 

aan belang. Dat is denk ik één van de relevante elementen van de 

toekomst: het bewustzijn van mensen dat hun rechten als individu 

belangrijker zijn dan de macht die gevestigd is op verouderde 

vormen van recht en politiek.”

Dat bewustzijn is volgens Marzano geboren in juli 1969, toen 

Armstrong de eerste voet op de maan zette. Armstrong zag de 

aarde vanuit de ruimte en besefte hoe klein we eigenlijk zijn. Via 

de televisie zag de wereldbevolking dat met hem. Toen is het be-

wustzijn ontstaan van een nieuwe realiteit. Een globale werkelijk-

heid, waarin mensen meer gemeen hebben dan dat ze verschillen. 

Waarin we niet tegen elkaar strijden, maar samen zoeken naar de 

vervulling van gedeelde wensen en behoeften. Deze mentale ver-

andering staat nog in de kinderschoenen, zegt Marzano. “Het is 

te vroeg om te spreken van een volwassen, zelfbewuste gemoeds-

toestand, maar de richting van de ontwikkeling is duidelijk.”

Momenteel overheerst echter de verlamming, de kramp. Al-

leen een goede shake kan volgens Marzano een einde maken 

aan deze verlamming. “In de geschiedenis zie je dat grote 

stappen vooruit altijd volgen op een diepe crisis. Dan vindt 

de wedergeboorte plaats, de renaissance. Individuen zul-

len in opstand komen tegen de versteende gevestigde orde, 

die geen stap meer voor- of achteruit kan zetten. Er zal een 

nieuw leiderschap ontstaan, dat niet gebaseerd is op natio-

nale belangen, maar op ideologieën en politieke overtuigin-

gen. Een nieuw politiek systeem dat de grenzen van nationale 

landen overstijgt.” 

De ontwikkeling naar een nieuwe wereld met een nieuw poli-

tiek systeem is geen proces van jaren of decennia, eerder van 

eeuwen. Het kan niet in één klap, daarvoor is de verandering te 

groot. “Politici durven het niet aan. Zij hebben te maken met na-

tionale wetgeving en met weerstand bij hun kiezers.” Wij zullen 

het dus niet meer meemaken. Maar dat is voor Marzano geen 

reden om niet een rol te willen spelen in het vormgeven van het 

traject naar die nieuwe wereld. “Uiteindelijk willen mensen zin 

geven aan hun bestaan. Het leveren van een bijdrage aan deze 

ontwikkeling is een manier om dat te doen.”

Niet langer de mens als middelpunt

We vragen Marzano of hij denkt dat er in de toekomst die hij 

schetst nieuwe kwetsbare groepen zullen ontstaan. “Als je 

naar de geschiedenis kijkt, zie je dat er altijd zwakke en sterke 

groepen zijn geweest. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. 

Het is vergelijkbaar met de cyclus van het leven. Mensen worden 

geboren en gaan dood. Bloemen worden geboren en gaan 

dood. Wij willen graag dat alles goed en beschermd is en dat 

niemand doodgaat. Dat is een manier van denken waarin de 

mens superieur is aan andere levensvormen. Maar we huilen 

niet als bloemen of planten dood gaan. Dan hoort het erbij. We 

zijn de mens gaan zien als het middelpunt van de kosmos, maar 

dat idee stamt nog maar uit de Renaissance. Co-centraliteit is de 

toekomst: de mens niet als middelpunt, maar als onderdeel van 

een ecosysteem. Want welke toekomst hebben we als we niet 

meer kunnen ademen omdat de lucht te vervuild is? Als we ons 

niet meer kunnen verplaatsen of verwarmen omdat de fossiele 

brandstoffen zijn uitgeput? We moeten leren om breder en gro-

ter te denken en te kijken dan het eigen belang, dan de korte 

termijn, dan ons eigen leven.”

We weten alles al

Volgens Marzano hebben we al een aantal stappen gezet in 

de richting van een wereld waarin minder de nadruk ligt op 

eigen belang en meer op duurzaamheid. Maar er is nog veel te 

doen en daarbij is nieuw leiderschap onontbeerlijk. Eigentijdse 

Roosevelts, Kennedy’s of Ghandi’s die de mensen laten zien dat 

het anders kan én dat het anders moet. Er zullen mensen op-

staan die zich tegen deze leiders en hun visie verzetten, maar de 

dominante logica is dat we ons ontwikkelen in de richting van 

meer beschaving. Volgens Marzano groeien onze opvattingen 

langzaam maar zeker naar elkaar toe. Overal ter wereld vinden 

we het verkeerd om anderen te vermoorden of te stelen. “Als 

je in de geschiedenis, in de filosofie, in religies naar de grotere 

verbanden kijkt, dan zijn de verschillen niet zo groot meer. De 

morele dilemma’s zijn al verkend en bekend. Alles is al eens ver-

teld. Er is niks, dat we nog moeten ontdekken. Het komt nu aan 
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op uitvoering, op het doen. En daarbij hebben we leiderschap 

nodig. Leiders die ons duidelijk maken wat we op een bepaald 

moment in de tijd moeten doen en wat niet.” 

Techniek maakt vooruitgang mogelijk 

Volgens Marzano zal techniek, net als in het verleden, een cruci-

ale rol spelen in de toekomstige ontwikkelingen. “Technologie 

maakt vooruitgang mogelijk. De revolutie in Noord-Afrika is het 

resultaat van een techniek die de censuur van het establishment, 

het traditionele wapen, gebroken heeft. Met behulp van sociale 

media konden mensen zich bewegen in een situatie zonder de 

beperkingen van ruimte en tijd. Door de techniek kon saamho-

righeid ontstaan en konden mensen hun eigen en hun gezamen-

lijke kracht ervaren.”

Op de vraag hoe techniek in de toekomst het leven van kwets-

bare groepen zal beïnvloeden, antwoordt Marzano indirect. Hij 

vertelt dat we ons denken moeten omgooien. “We spreken over 

mantelzorgers, verzorgenden, artsen, patiënten en ziekenhuizen, 

maar daarmee delen we de werkelijkheid op in categorieën. We 

moeten het besef ontwikkelen dat het over mensen gaat, die 

patiënt kunnen worden of dokter. En dokters die patiënt kunnen 

worden of mantelzorger. We moeten ons meer bewust worden 

van de verschillende rollen die we in de samenleving vervullen. 

Op scholen zouden projecten uitgevoerd moeten worden waarbij 

kinderen leren de verschillende rollen te ervaren. Daardoor leren 

ze niet alleen nadenken over zichzelf en hun eigen gezondheid, 

maar komen ze ook op het idee om een ander te helpen.” 

Als het om gezondheidszorg en welzijn gaat, moet de mens cen-

traal staan, vertelt Marzano. “We zouden niet moeten spreken 

over patiëntendossiers, maar over de mens en zijn omgeving. 

Daarbij kunnen we veel meer gebruik maken van de beschikbare 

statistische kennis over ziektebeelden en omstandigheden die 

omgevingsgebonden zijn. Een man van zestig die in Eindhoven 

leeft, loopt andere gezondheidsrisico’s dan een man van zestig 

in Chernobyl. Als je gebruik maakt van die kennis, kun je ook 

een beter systeem van preventie ontwikkelen.”

 

Techniek biedt vertrouwen

Wat verwacht Marzano van specifieke technische toepassin-

gen in 2040? Hij geeft een voorbeeld. “Philips heeft applica-

ties ontwikkeld die signaleren dat alleenwonende ouderen 

vallen en niet meer in staat zijn om op te staan. De verzorger 

en de familie krijgen dan een boodschap op hun mobiele 

telefoon. In de toekomst zullen meer van dit soort systemen 

worden toegepast. Ze helpen ons actief te blijven wanneer 

we ouder worden. Deze systemen bieden ons vertrouwen en 

De verouderde 
structuren 
verlammen ons“
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geven een gevoel van zekerheid. Ouderen voelen zich ge-

steund en durven daardoor het huis uit te gaan en contacten 

met de buren of anderen te onderhouden.” 

Leefbare steden en mobiliteit

Ten slotte vertelt Marzano over de urbanisering van de wereld en 

het vraagstuk van leefbare steden. “De komende tien tot vijftien 

jaar zullen er 200 nieuwe steden komen van twee miljoen men-

sen. Hoe zorg je dan voor een leefbare stad? Uit onderzoek van 

de Europese gemeenschap blijkt dat een leefbare gemeenschap 

uit maximaal 30.000 mensen bestaat. Dat is de omvang waarbin-

nen een duurzame sociale infrastructuur kan bestaan. Als je naar 

die schaal toe wilt, dan moet je grote steden opdelen in kleinere 

eenheden. Maar dat is lastig, omdat niet iedereen op dezelfde 

plek woont en werkt. The Economist heeft aan bewoners van 

grote steden gevraagd wat zij ervaren als de grootste problemen 

en wat zij zouden willen dat er verandert. Zeventig procent van 

de mensen noemde ‘mobiliteit’. Onlangs nam ik deel aan een 

paneldiscussie in Brussel. Ze vroegen ons wat we zouden doen 

als we minister-president zouden zijn. Wat zouden we doen om 

het mobiliteitsprobleem op te lossen? De eerste reactie van de 

politici was ‘een nieuw transportsysteem’. Ze noemden Colombia 

als goed voorbeeld. Daar hebben ze een heel snel en efficiënt 

vervoerssysteem met bussen. Als ik minister-president was, zei ik 

daar, zou ik de helft van het bestaande openbaar vervoer ophef-

fen. De belangrijkste reden dat mensen zich moeten verplaatsen, 

is omdat ze niet dicht bij hun werk wonen. Als je vijftig procent 

van het transportsysteem opheft, dan dwing je bedrijven, over-

heden en de gemeenschap zelf om duurzame oplossingen te be-

denken. Waarom moeten bijvoorbeeld alle mensen die voor één 

bedrijf werken naar hetzelfde gebouw? Waarom kunnen ze niet 

dichtbij huis werken? Je kúnt je wel verplaatsen, maar daarom 

hoéft het nog niet. De oplossing zit niet in méér: meer werken, 

meer treinen of meer autowegen. Door alles te laten escaleren, 

helpen we onszelf niet verder. We moeten naar de oorzaken 

kijken en van daaruit werken aan een duurzame wereld.” 

***

“De mens niet als middelpunt, maar  

als onderdeel van een ecosysteem
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Doorschieten in afwezigheid 

Het is half acht ‘s avonds als ik mijn tv afstem op het RTL-nieuws. 

‘Ik heb geen tijd om te lezen.’ Deze woorden trekken mijn 

aandacht. Niet zozeer vanwege de inhoudelijke boodschap. Het 

is immers geen opmerkelijke uitspraak in een tijd waarin mensen 

elkaar voortdurend informeren over hoe druk ze zijn. ‘Geen tijd’ 

krijgt echter een andere lading als een jong kind aan het woord 

blijkt te zijn. Lijden de kinderen van vandaag net als volwasse-

nen onder agenda’s vol verplichtingen en deadlines? 

Dat veel mensen om mij heen steeds minder tijd hebben, baart 

mij zorgen. Het benauwt mij soms, omdat de overheid steeds 

meer van burgers verwacht. Met alle bezuinigingen in Den Haag 

snap ik best dat de overheid steeds meer inzet op mantelzorg, 

vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven. Vele burgers leveren nu 

al met groot enthousiasme waardevolle bijdragen aan de samen-

leving. Maar wat als de overheid in toenemende mate misbruik 

gaat maken van de goede bedoelingen van burgers en onrede-

lijke eisen stelt? Alles wijst erop dat de overheid allerlei verant-

woordelijkheden meer en meer wil afschuiven op de samenle-

ving, vanuit de veronderstelling dat iedereen actief burger kan 

en wil zijn. Het risico bestaat dat de overheid zo ver doorschiet 

in haar terugtrekkende bewegingen, dat zij in 2040 afwezig is 

en er niet meer is voor (kwetsbare) burgers. Het is een onpret-

tig idee als de overheid in 2040 alleen nog maar bezig is met de 

vraag hoe zij zoveel mogelijk burgers efficiënt kan gebruiken. 

Een dergelijke instrumentele benadering van burgers gaat mis-

schien wel zo ver dat de overheid in de toekomst zelfs kleuters 

als ‘actieve burgers’ benadert. Zo ver dat de overheid uitdraagt 

en voorschrijft wat het betekent om een ‘goede kleuter’ te zijn. 

Wellicht is de dominante norm tegen die tijd wel dat ‘goede’ 

kleuters eenzame ouderen opvrolijken. Dit ook in de hoop dat 

hiermee de solidariteit tussen generaties versterkt kan worden. 

De overheid spreekt kleuters dan aan op wat ze al kunnen 

en benadrukt voortdurend hun ‘eigen kracht’. Als deze trend 

daadwerkelijk doorzet, moeten we niet gek opkijken als in 2040 

kleuters voor de ingang van een burnoutkliniek tegen een RTL-

journalist klagen dat zij geen tijd meer hebben om te spelen. 

Door Jurriaan Omlo

Senior onderzoeker bij MOVISIE naar effecten van beleid  

en sociale interventies

Column
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Tijdens het diner leggen we aan zeven promovendi de ideeën van 

onze vijf ‘visionairen’ voor. Delen zij hun visie? En hoe zien zij zelf de 

toekomst van maatschappelijke ondersteuning? Reacties van deze 

intelligente jonge mensen vond u al eerder in dit blad. Hier een samen-

vatting van het debat.

Vraagtekens

De promovendi gaan niet vanzelfsprekend mee in de vergezichten die 

de vijf kopstukken schetsen. Ze plaatsen diverse vraagtekens bij de 

gepresenteerde toekomstvisies. Zo ontlokt de netwerksamenleving van 

Meerts aan Bianca de volgende reactie.

“Heel vaak wordt gezegd: het nieuwe werken, je zet thuis een laptop 

neer. Maar je ziet dat mensen uit onze generatie juist wel een aparte 

plek willen hebben om te werken. In Volkskrant Banen zag ik bijvoor-

beeld een bericht dat mensen tussen de 25 en 35 toch liever gewoon 

een officiële werkplek hebben. Ik weet dus niet of het zo’n vaart gaat 

lopen.”

Abendanon poneert dat in 2040 diversiteit zo vanzelfsprekend is ge-

worden, dat het geen issue meer is. Martijn reageert daar als volgt op.

“Ik denk dat het afhankelijk is van hoe de economie zich gaat ontwik-

kelen. Als er minder te verdelen valt en we moeten vechten om de 

schaarse middelen, dan zal tolerantie een luxeprobleem blijken te zijn. 

Dan zijn we met andere dingen bezig dan met de vraag of ik mijn 

Marokkaanse buurman wel of niet gedoog.”

Ook de trek naar de stad die Hajer schetst roept vragen op. De promo-

vendi stellen dat die trek afhangt van de manier waarop de zorg tegen 

die tijd geregeld is. Ze vragen zich ook af of ouderen in de toekomst 

niet liever buiten de stad wonen en de beperktere voorzieningen voor 

lief zullen nemen. 

Wie gaat het allemaal doen?

Regelmatig vragen de promovendi zich af waar Nederlanders in de  

toekomst de tijd vandaan halen om meer voor zichzelf, voor hun 

naasten en voor anderen te zorgen. Want die terugtredende overheid, 

die zet wel door. Daar lijkt iedereen van overtuigd. Bianca verwoordt 

het als volgt.

“Ik denk dat we wel degelijk naar een systeem gaan waarin de over-

heid zich verder terugtrekt en de zwakkeren meer los zal laten. Daar-

door zullen er ook grotere sociale tegenstellingen ontstaan. We zijn 

op weg naar een systeem zoals in de Verenigde Staten. Dat is niet iets 

waar ikzelf voor zou staan, maar ik zie het wel opkomen.”

Judith voorziet tegelijkertijd een soort tegenbeweging.

“Als Nederland zich al in die richting zal ontwikkelen, dan geloof ik 

toch niet dat kwetsbaren geen vangnet zullen hebben. Misschien is het 

niet de overheid die daar dan voor zorgt. Maar mensen zullen elkaar 

toch gaan helpen. Misschien ontstaat er iets nieuws van onderaf. Zoals 

vroeger vanuit de kerken en de burgerij het welzijnswerk is ontstaan.” 

Deze opmerking maakt de volgende discussie los.

“Een soort nieuwe charitas misschien?”

“Of zelforganisatie.”

“Maar dan voor anderen en niet voor jezelf.”

“De charitas is vanuit de religie ontstaan. Het was in eerste instantie 

Maatschappelijke ondersteuning in 2040 
Het laatste woord is aan  
de promovendi
Het is 29 september 2011 en het is heet. Niet alleen buiten is het 
eindelijk zomer. Ook in het zaaltje op de bovenste verdieping van een 
middeleeuws pand in het centrum van Utrecht is het warm. In de loop 
van de avond raken de hoofden van de deelnemers aan het ‘diner 
pensant’ bezweet en verhit. Dat komt niet alleen door de temperatuur, 
maar zeker ook door de geanimeerde discussie. 
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vooral de elite die iets deed voor mensen in een mindere positie. En ja, daar zou een nieuw idee 

voor in de plaats kunnen komen, inderdaad.”

“Daar zijn mensen nu echt een beetje wars van. Van het idee: ik ben afhankelijk en ik verwacht 

iets van jou. Tegenwoordig moet er toch echt iets wederkerigs in zitten.”

“Dat is toch altijd zo geweest? Denk maar niet dat die dames uit de gegoede burgerij het uit 

altruïsme deden. Die klopten zichzelf toch ook op de borst? Dat ze zo goed voor die zielige 

weesjes en die arme mensen zorgden. Er is altijd sprake geweest van wederkerigheid.” 

“De kerken waren natuurlijk heel erg belangrijk. Ik kan me zo voorstellen dat de moskeeën 

hierin nu een grote rol gaan spelen.”

ICT

Voor iedereen staat buiten kijf dat ICT in de toekomst een grotere rol gaat spelen. Thomas zegt 

hier het volgende over.

“Wij zijn tegen die tijd de oudere generatie. Wij zijn opgegroeid met al die nieuwe technolo-

gieën. Dus daar liggen heel veel kansen. Maar nu kun je nog niet overzien wat er dan allemaal 

ontwikkeld is en welke technieken ons dan kunnen helpen.”

Die nieuwe technische mogelijkheden roepen ook nieuwe vragen op. Bianca vertelt over een 

promotieproject dat zich richt op het gebruik van ICT om ouderen meer te laten bewegen. 

“Dat gaat onder leiding van een digitale coach. Die laat de oudere in kwestie weten: ‘Het is nu 

zo en zo laat en u moet nu 20 minuten buiten gaan lopen.’ Gaan mensen dat dan ook werkelijk 

doen? Het zou ook wel eens wrevel op kunnen wekken. Ik vraag me dus af in hoeverre die ICT-

toepassingen altijd geschikt zijn, bijvoorbeeld om mensen meer te laten bewegen. Hoe effectief 

is dat soort toepassingen eigenlijk?” 
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Zorg 4.0

De promovendi zien ook de mogelijkheid dat de opvattingen over zorg 

veranderen. Al dan niet als gevolg van wereldwijde verschuivingen.

“Er kan zomaar iets gebeuren dat de hele boel in de war gooit.” 

“Dat kan ook negatief zijn. Na honderd jaar van ontwikkelingen waar-

door alles beter en welvarender werd, zie je nu veranderingen die alles 

slechter maken.”

“Misschien loopt Nederland wel onder water, of heel Europa, of valt er 

een komeet op aarde. Dat kan ook nog.”

“En wie zegt dat wij dan in een luxe situatie zitten? Misschien liggen 

de welvarende landen tegen die tijd aan de andere kant van de wereld. 

En zijn wij degenen die bejaarde Chinezen moeten verzorgen.” 

Ook Marja legt een relatie tussen crises en veranderingen. 

“Op dit moment is zorg heel duur omdat veel ziektes opgelost kunnen 

worden. Er gaan minder mensen dood, maar er zijn wel steeds meer 

chronisch zieken. Maar hoe lang blijft dat zo? Mijn familie heeft haar 

stamboom laten uitzoeken. Dan zie je dat in een bepaalde periode 

heel veel mensen doodgaan. En heel veel kinderen. Door de pokken. 

Wie weet komt er weer zo’n ziekte. Of een resistente bacterie waar 

alleen hele sterke mensen tegen kunnen. En de gevolgen kunnen nog 

verstrekkender zijn. Want wereldwijd. Meer dan vroeger. Er was niet 

voor niets zo veel paniek over de Mexicaanse griep.”

Martijn: “Het is een gevaarlijk onderwerp nu, maar er zijn aandoenin-

gen die je zou kunnen zien als een luxeprobleem. In het perspectief 

van het beperken van zorgkosten. Nu is de zorg erg aanbodgericht. Op 

het moment dat burn-out of ADHD als een ziekte of aandoening wordt 

gezien, dan moet er ook behandeld worden. Het aanbod genereert de 

vraag. Misschien dat als het aanbod wordt wegbezuinigd dat dan, in 

sommige gevallen, ook de vraag verdwijnt.” 

Femmianne: “Je zou ook kunnen zeggen dat de zorg is verschraald. 

Familie en andere informele zorgers kunnen meer opvangen dan nu 

gebeurt. Mensen waarmee je een emotionele band hebt, daar wil je 

wel wat voor doen. Voor mensen die een kwetsbaar netwerk hebben, 

voor hen wordt het lastig.”

Ellen: “Het kan ook zijn dat je ziek bent en dat je jezelf gaat zien 

als iemand die overlast veroorzaakt voor de maatschappij. Als we 

blijven spreken over zorg in termen van een ‘probleem’ of ‘risico’ dan 

verwacht ik dat het aantal euthanasieverklaringen zal toenemen in de 

toekomst. De Eskimo’s deden het vroeger al. Ouderen werden in de 

sneeuw gezet, lieten zichzelf bevriezen omdat ze geen functie voor 

de groep meer hadden. Ze waren een last geworden. Als we in een 

netwerksamenleving terecht komen, dan acht ik de kans groot dat 

mensen met een beperking of ziekte zichzelf in toenemende mate als 

last gaan beschouwen. Zeker als de opvattingen over afhankelijkheid 



39

niet veranderen. De vraagverlegenheid waar Lilian Linders over schrijft, 

die komt wel ergens vandaan.” 

Martijn ziet voor de toekomst mogelijkheden voor het verhandelen van 

zorgrechten.

“Dat je bij geboorte het recht op zorg van je kind kunt afkopen. Ge-

middeld kost een mens de samenleving een bepaald bedrag aan zorg. 

De overheid geeft de ouders van een pasgeborene de keuze: u krijgt 

nu de helft van dat bedrag en daarmee garandeert u dat uw kind nooit 

meer een beroep doet op overheidsfinanciering van zorg. Hoe u het 

regelt, moet u zelf weten. Of u gaat hier niet op in en uw kind betaalt 

een levenslang oplopende zorgpremie en krijgt daarvoor zorg van 

waarschijnlijk steeds minder kwaliteit.”

En de Wmo?

Martijn: “Wat ik heel ingewikkeld vind, is dat de Wmo op twee benen 

hinkt. Een normatief idee dat we elkaar moeten verzorgen en tege-

lijkertijd een financieel idee dat de zorg niet meer te betalen is. Met 

de Wmo wordt geen keuze gemaakt. Volgens mij kun je niet allebei 

realiseren. Je kunt niet iets als een bezuinigingmaatregel en als een 

normatieve maatregel neerzetten en hopen dat het gevolgd wordt.”

Femmianne: “De bezuinigingen zorgen misschien ook wel voor de 

juiste urgentie. Zodat we in beweging komen. Wanneer het steeds 

slechter wordt, dan kun je op een gegeven moment gewoon niet 

anders meer. Natuurlijk is dat wel heel vervelend voor mensen die juist 

kwetsbaar zijn en geen netwerk hebben. Zij worden de dupe. Als jij 

het geluk hebt dat er iemand in jouw omgeving is die mantelzorg kan 

verlenen, dan kom je er goed vanaf. Als dat niet het geval is, dan ben 

je dus de dupe. Dan moet je toch gaan werken, ook al ben je ziek. 

Dan moet je een sociaal netwerk gaan opbouwen of uitbreiden, want 

anders is er niemand op wie je terug kunt vallen. Als er geen zorg 

voorhanden is, dan moet je wel.” 

Ellen: “Het beroep op meer zelfredzaamheid en meer informele zorg 

veronderstelt dat we inzien dat we afhankelijk zijn van elkaar. Mijn 

onderzoek laat zien dat mensen het moeilijk vinden om afhankelijk te 

zijn. Maar we kunnen niet langer denken dat we zonder andere men-

sen kunnen leven. We hebben elkaar nodig.” 

 



Vooruitblikken daagt ons uit

Op één van die zeldzame mooie zomerdagen van 2011 zit ik met 

een vriendin op een terras. Ik vertel over het inspirerende project 

waar ik mee bezig ben: De MO. Dat we vijf mensen met visie 

hebben gevraagd om dertig jaar vooruit te kijken. Hoe zullen 

we tegen die tijd omgaan met mensen die een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken? Ons gesprek wordt onderbroken door een 

man aan het tafeltje naast ons. ‘Sorry dat ik stoor. Ik hoorde toe-

vallig wat u zei. Een onzalig idee. We kunnen de toekomst niet 

voorspellen. Het heeft dus geen zin om vooruit te kijken. Wat 

wel zin heeft, is ...’ en hij begint een verhandeling over sociale 

innovaties. Ik verlies al snel de aandacht maar zijn opmerking zet 

mij wel aan het denken. 

Ook ik geloof niet dat we de toekomst kunnen voorspellen. 

Maar is het daarom zinloos om vooruit te kijken? Je zou het niet 

denken op basis van de vele positieve reacties die we kregen op 

ons idee voor dit magazine. Wie we ook spraken, bij iedereen 

begonnen de ogen te glinsteren. Onze vijf ‘visionairen’ gingen er 

allemaal goed voor zitten. Tijdens het diner met de promovendi 

flitsten de ideeën over tafel. En onze collega’s waren jaloers. 

Dus, ook al geloven we niet in toekomstvoorspellingen, we 

denken blijkbaar wel graag na over de toekomst. Het prikkelt 

ons, het daagt ons uit. Het geeft ons de vrijheid om idealen uit 

te werken en te concretiseren. Het nodigt uit de grenzen van 

onze kennis te verkennen. Het stimuleert de elasticiteit van ons 

voorstellingsvermogen. 

De bedoeling van De MO is niet om blauwdrukken te geven, 

maar om vergezichten te schetsen die tot de verbeelding spre-

ken. Door een blik vooruit te werpen vormen we ons beelden 

van hoe de wereld er over dertig jaar uit zou kúnnen zien. Die 

beelden helpen ons bij het uitzetten van een koers. En om te 

bepalen wat nodig is om toekomstige uitdagingen het hoofd te 

bieden. Zeker in deze onzekere tijden kunnen we daarbij iedere 

hulp gebruiken.

Wij hopen dat de verhalen in dit blad u inspireren bij uw werk 

aan een samenleving waarin plaats is voor iedereen, waaraan 

alle mensen een bijdrage kunnen leveren binnen de grenzen van 

hun mogelijkheden, waarin we klaar staan voor elkaar als dat 

nodig is en waar niemand langs de kant hoeft te staan. Ook de 

komende jaren levert MOVISIE, samen met u, graag een bijdrage 

aan zo’n samenleving.

Door Aletta Winsemius

Senior onderzoeker bij MOVISIE bij Trends en Debat

Column
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