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Woord vooraf

De democratie verandert, we zien de democratische tekorten maar de nieuwe 
democratie kennen we niet. Het project Meer Wel van de Vereniging De Publie-
ke Zaak was het creatieve platform om de nieuwe democratie te ontdekken. 
Omdat niemand de nieuwe democratie ooit heeft meegemaakt, zijn we begon-
nen met een ode aan Pablo Picasso en een ‘leeg vel papier’. Zijn lijfspreuk was: 
‘Je ne cherche pas, je trouve’. Op het lege papier noteerden we ontwikkelingen die 
een combinatie waren van de steeds mondiger wordende burger, de groeiende 
macht van bedrijven die met behulp van digitale technologie hun marktposi-
tie hebben versterkt en de onvrede van de burgers over de achterblijvende groei 
van de welvaart. Ook de trage ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding 
van fraude en witwassen en het tegengaan van de opwarming van de aarde 
roepen bij veel burgers weerstand op tegen de gevestigde institutionele orde.

Na deze inventarisatie zochten we de trends in het onderzoekmateriaal. We 
concludeerden dat de ontwikkeling van de digitale technologie veel vitale 
onderdelen van de samenleving niet of nauwelijks heeft bereikt. Met name 
waar het gaat om gezondheidszorg, armoedebestrijding en werkloosheid 
worden zoveel kansen onbenut, dat de maatschappelijke schade veel groter 
is dan de kosten om de welvaart te vergroten.

Tenslotte hebben wij gezocht naar de wijze waarop de brede welvaart kan 
worden vergroot. We vonden gebieden waar burgerparticipatie tot meer wel-
vaart leidt, waar overheid en bedrijfsleven samen moeten werken en kansen 
onbenut zijn om overheid, ondernemingen en burgers gezamenlijk uit te 
dragen om welvaartwinst te genereren.

In tien cases laten we zien op welke wijze deze samenwerking kan worden 
georganiseerd. Steeds kwamen tot de conclusie dat het formuleren van 
robuuste maatschappelijke doelstellingen en het mobiliseren van de samen-
leving om deze doelen te realiseren, leidt tot de nieuwe democratie. De ex-
treme visie op het belang van winstmaximalisatie voor bedrijven, politieke 
paradepaardjes voor de overheid en het onderschatten van de potentie van de 
burgers leidt tot onderbenutte welvaart.

Dit boek is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van 17 professio-
nals die met veel enthousiasme hebben bijgedragen.

Wim de Ridder, Juni 2021
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Ten geleide

Vlak voor het uitbreken van de Coronacrisis ontmoette ik Wim de Ridder 
weer eens na hem jaren niet meer gesproken te hebben. We bleken nog 
steeds dezelfde passie te hebben voor maatschappijvernieuwing. Ik maakte 
onmiddellijk gebruik van de gelegenheid om twee uitgebreide video inter-
views met hem op te nemen voor De Publieke Zaak.

Het eerste interview ging over de noodzaak om met zijn allen weer eens 
kritisch, maar constructief, te kijken naar de noodzaak en de mogelijkhe-
den om de hele structuur en opzet van ons land in de vorm van instanties en 
systemen tegen het licht te houden. Het tweede interview ging specifiek over 
het functioneren van onze democratie. Dit was één van de zestien thema’s 
— naast bijvoorbeeld gezondheid, leren, milieu, voeding en inrichting van 
de overheid — die als meest relevant boven kwamen tijdens een serie van 
brainstormsessies met vooruitdenkende Nederlanders.

Ik was op dat moment druk bezig met het vinden van zogenaamde “trek-
kers”, die tezamen met een door hen te constitueren team van rond de tien 
“meedenkers” voor elk van de gekozen thema’s met hun visie zouden komen. 
Het uiteindelijk doel was om daarover het boek “Meer Wel” uit te geven met 
een hoofdstuk per team.

Ik had zelf mijn gedachten over de verschillende thema’s laten gaan en 
kwam tot de conclusie, dat het thema “Democratie” één van de moeilijkste 
zou zijn, zowel inhoudelijk als om ook daar een trekker voor te vinden. Opti-
mistisch als immer vroeg ik Wim na één van de interviews of hij dat thema 
niet wou trekken. Tot mijn verbazing en grote vreugde zei hij ja.

Zo werd ik recent — bijna een jaar later — verrast met “een eerste proeve” van 
zijn activiteiten in de vorm van een beoogd hoofdstuk voor ons boek “Meer 
Wel”. Intussen had hij ook al tussen neus en lippen aangegeven, dat hij sa-
men met zijn team een compleet boek wilde schrijven, hetgeen ik van harte 
ondersteunde. Dit boek ligt voor u.

Mickey Huibregtsen
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Onvrede en verzet

D e Democratische Lente’ is begonnen. Geweldsuitbarstingen, on-
vrede en onzekerheid domineren in de maatschappij. De Verenigde 
Staten werd op 6 januari 2021 verrast door de bestorming van het 

Capitool in Washington door fervente aanhangers van de toenmalige Ameri-
kaanse president Donald Trump. Op een dergelijke aanslag op de democratie 
waren de Amerikanen niet voorbereid. In Nederland is het Museumpark 
in Amsterdam een ontmoetingsplaats van protest geworden. Op zondag 21 
maart 2021 vond er een demonstratie van actiegroep Nederland in Verzet plaats. 
De actie, die vooraf was aangekondigd op Facebook, richtte zich tegen bur-
gemeester Femke Halsema onder de noemer ‘Koffiedrinken voor vrijheid’. De 
corona lockdown leidde tot veel van deze incidenten die in hun aard opmer-
kelijk en voor ons land ongekend zijn.

Wie verder kijkt, ziet een democratie die onvoldoende inspeelt op de wensen 
van de burgers. Te veel mensen delen niet in de economische groei van de 
laatste decennia. Het CBS laat voortdurend mooie cijfers zijn maar het is 
fantoomgroei.1 Fantoomgroei is economische groei waarin een aanzienlijk 
deel van de mensen niet delen in de groei en waarin de schadelijke gevolgen 
voor het klimaat, de natuur en de planeet niet als maatschappelijke kosten 
in rekening zijn gebracht.

De vergelijking met de ‘Arabische Lente’ in 2010 dringt zich op. De gebeur-
tenissen in de aanloop van de Arabische Lente leidden tot een opstand van 
het volk dat vroeg om meer vrijheid. In die strijd werd in Egypte Mubarak 
afgezet en de Libische leider Moammar Kadhafi vermoord. Maar de vrijheid 
die het volk wilde, werd geen werkelijkheid. Egypte kreeg met generaal Ab-
del Fattah el-Sisi een regime dat nog strenger was dan dat van Mubarak. Ook 
andere Arabische leiders hebben hun macht vergroot en de vrijheid van de 
burgers beperkt. De Nederlandse en de Arabische situatie zijn op veel punten 
niet vergelijkbaar. De huidige situatie in ons land vraagt niet om protesten 
en vernielingen maar een maatschappelijke dialoog over de toekomst van 
onze democratie.
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De democratie vernieuwt

De democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, “volk” en κρατειν/kratein, 
“heersen”, dus letterlijk “volksheerschappij”) heeft zich door de eeuwen heen 
schoksgewijs ontwikkeld: van directe democratie in het oude Griekenland 
tot de huidige indirecte democratie die suggereert dat de burger met het 
uitbrengen van zijn stem invloed heeft op de wijze waarop de samenleving 
wordt bestuurd. In de huidige tijd is de gemiddelde burger beter geïnfor-
meerd en op zoek naar meer kwaliteit van zijn persoonlijk bestaan en van 
de omgeving waarin hij leeft. Anders gezegd: dankzij digitalisering kan 
de burger niet alleen meer directe invloed uitoefenen op de welvaart die hij 
ervaart, maar kan ook zelf actief bijdragen aan de groei van die welvaart.

Steeds meer leiders vragen zich af of deze ontwikkeling duurzaam en in hun 
belang is. De voortekenen zijn hoopvol. Volgens de democratie-index van 
Monty Marshall, Keith Jaggers en Ted Gurr behoren welvarende landen tot 
de meest democratische landen. Ook eerder in de wereldgeschiedenis bleek 
democratie een goede basis voor welvaart: het klassieke Athene, de Italiaan-
se Renaissancesteden en onze eigen Republiek - tussen 1600 en 1800 - waren 
de rijkste landen ter wereld.2 Tussen 1830 en 1990 nam het verschil in wel-
vaart tussen het Westen en de rest van de wereld fors toe. Volgens Nobelprijs-
winnaar Douglass North was deze groei mogelijk door betere bescherming 
van eigendom tegen roof en diefstal, door de invoering van de rechtsstaat en 
door democratisch controle op de macht waardoor die bescherming in stand 
bleef.3 Zo kwam de markteconomie tot wasdom. In de huidige tijd blijkt dat 
de marktideologie de klimaatproblematiek niet oplost, ook niet de toene-
mende armoede in de wereld. Inmiddels staat duurzaamheid op de agenda 
van veel bedrijven en overheden. Er is verandering op komst, zij het erg laat. 
Dit boek gaat op verkenning uit om te onderzoeken op welke wijze de Demo-
cratische Lente tot meer welvaart voor iedereen kan leiden.

Conclusie: There is no alternative
Margaret Thatcher gebruikte deze slogan om in de jaren 80 van de vorige 
eeuw het neokapitalisme te verdedigen. Deze slogan is nu weer actueel, zij 
het dat niet het neokapitalisme maar het welvaartstekort het hart van de 
democratie is geworden. Er is geen alternatief. De influencers op de sociale 
media, de ondernemers die uiting geven aan hun medeverantwoordelijkheid 
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voor onze leefomgeving en de overheid die de burger ontdekt, moeten niet ‘in 
eigen kring’ hun zorgen en hun idealen uitdragen, maar gezamenlijk naar 
oplossingen zoeken. Dit noemen we de nieuwe democratie. In het kader van 
het Democratie-item van het project “Meer Wel”4 hebben 18 professionals 
zich gebogen over de vraag welke vorm deze samenwerking zich aandient. 
In dit boek zijn een tiental cases uitgewerkt waarin wordt aangetoond dat de 
brede welvaart groeit als de nieuwe democratie werkelijkheid wordt.

Dit zijn onze voorstellen:
1 Onze democratie moet worden verdedigd tegen de groeiende mondiale 

expansie van niet-democratische landen zoals onder andere China. 
(Voorstel 1)

2 Onze democratie moet worden versterkt door meer participatie van de 
burger. (Voorstellen 2,3,6 en 8)

3 Onze democratie moet worden versterkt door innovatieve ontwikkelingen 
te promoten die de welvaart vergroten, maar door marktgeoriënteerde 
bedrijven worden gemeden (Voorstellen 4,5 en 9)

4 Onze democratie moet worden versterkt door meer aandacht te geven aan 
ontwikkelingen die met digitalisering laten zien hoe het moet. (Voorstel 7)

5 Onze democratie moet worden versterkt door de implementatie van 
digitale technologie waarmee de democratie in de software is geprogram-
meerd. (Voorstel 10)

1.1 De tanende democratie

Democratie in transitie
Wereldwijd is sprake van groeiend ongenoegen over het functioneren van 
de democratie. In landen als het Verenigd Koninkrijk, Australië, Brazilië, 
Mexico en de Verenigde Staten is de onvrede sedert de jaren 90 met een derde 
toegenomen. Denemarken, Zwitserland, Nederland en Noorwegen behoren 
tot de landen waar de tevredenheid over de democratie relatief hoog is. In 
deze landen is minder dan een kwart van het publiek ontevreden over het po-
litieke systeem. De onderzoekers tekenen hierbij aan dat de oorzaak van de 
daling van het vertrouwen in de democratie moet worden toegeschreven aan 
de democratische instellingen die niet in staat zijn geweest om grote crises 
aan te pakken, van economische crises tot de opwarming van de aarde.5
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Op zijn beurt luidt Francis Fukuyama de noodklok over de westerse demo-
cratie. In 1992 kreeg hij wereldfaam met zijn boek ‘Het einde van de geschie-
denis en de laatste mens’ waarin hij schreef dat de liberale democratie het 
eindpunt is van een lange politieke evolutie. In zijn nieuwste boek, Identity: 
The Demand for Dignity and the Politics of Resentment (2018) nuanceert hij deze 
conclusie. Hij is er niet langer van overtuigd dat een goed draaiende markt-
economie weerstand kan bieden tegen populistische leiders. Ook de snelheid 
waarmee deze leiders de rechtsstaat afbreken, was voor hem shockerend. In 
zijn boek pleit Fukuyama voor ‘politiek ondernemerschap’, dat zich focust op 
de mobilisering van sociale krachten. Hij stelt vast dat als de marktecono-
mie de werkgelegenheid en het verdienvermogen van veel mensen aantast, 
hun gevoel van waardigheid afneemt en de samenleving verzwakt. Als voor-
beeld wijst hij op de migratiestroom van honderdduizenden werknemers 
vanuit Centraal en Oost-Europa naar West-Europa, die het gevolg was van de 
open grenzen in Europa. Landen als Polen, Bulgarije en Roemenië zagen veel 
hoger opgeleiden vertrekken. De achterblijvers kozen voor populistische lei-
ders in hun land. Fukuyama pleit derhalve voor een democratie die de burger 
meer zelfvertrouwen geeft.6

De tijd verandert. Milton Friedman en George Stigler van de Chicago School 
of Economics kregen in 1976, resp. in 1982 de Nobelprijs voor hun visie op de 
zegeningen van het vrije marktdenken. Deze visie sloot naadloos aan bij 
het paradigma dat hebzucht een belangrijke stimulans is om veel geld te 
verdienen met economische activiteiten. Een bekende uitspraak van Fried-
man is: the only responsibility a corporation has is to make money for its shareholders. 
Zijn afkeer van de overheid bleek onder meer uit zijn uitspraak: If you put the 
federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there’d be a shortage of sand. 
Hij kreeg veel bijval en ging de geschiedenis in als de pionier van het Ameri-
kaanse neoliberalisme. In het Verenigd Koninkrijk is de naam van Margaret 
Thatcher met deze visie verbonden. Ook in Nederland werd in die tijd een 
marktgeoriënteerde politiek gevoerd. De kabinetten onder leiding van Ruud 
Lubbers zochten hun heil in de terugtredende overheid. De op deze denkrich-
ting gestoelde zogenoemde Washington-consensus legde de basis voor een 
hervormingspakket dat door de in Washington gevestigde instituten als het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en het Amerikaanse 
ministerie van Financiën werd gepromoot.
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Klassieke reacties op de tanende democratie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In augustus 2019 ondertekenden 181 Amerikaanse CEO’s de verklaring ‘On 
the Purpose of a Corporation.’7 In een toelichting schrijft Jamie Dimon, voor-
zitter en CEO van JPMorgan Chase & Co en voorzitter van Business Roundta-
ble: “De Amerikaanse droom leeft, maar rafelt. Grote werkgevers investeren 
in hun werknemers en gemeenschappen omdat ze weten dat dit de enige 
manier is om op lange termijn succesvol te zijn. Deze gemoderniseerde 
principes weerspiegelen de niet-aflatende inzet van het bedrijfsleven om te 
blijven streven naar een economie die alle Amerikanen dient.” Het voorne-
men is mooi, maar in de verklaring worden geen nieuwe wegen bewandeld.

Ook Mijntje Luckerath, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS Tilburg 
University, positioneert zich als de wegbereider van lange termijn waar-
decreatie. Zij pleit voor meetbare, vergelijkbare en controleerbare verslag-
gevingsgrondslagen voor de maatschappelijke rol van bedrijven. Daardoor 
wordt inzichtelijk wat bedrijven op dit terrein doen, welke doelen zij zichzelf 
stellen en in welke mate zij hun doelen realiseren. De onderneming wordt 
geacht naar eigen inzicht maatschappelijk actief te zijn, waarbij de conti-
nuïteit en winstgevendheid van de onderneming niet in gevaar mag komen. 
Deze visie is klassiek. Dit wijst erop dat het marktdenken dat in de jaren 70 
van de vorige eeuw werd geïntroduceerd, nog springlevend is, zij het nu met 
een knipoog naar de duurzaamheidsdoelstellingen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, werpt zich op als 
duurzame belegger door pensioenfondsen, vermogensbeheerders, verzeke-
raars en andere institutionele beleggers voor te houden dat klimaatrisico 
een investeringsrisico is. BlackRock wijst op de risico’s die het gevolg zijn 
van de opwarmende wereld en risico’s die verband houden met de exploitatie 
van fossiele brandstoffen. De vermogensbeheerder is een van de oprich-
ters van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en het Climate 
Finance Partnership, een publiek-private organisatie die investeringen in de 
infrastructuur financiert. Bedrijven die tot de klantenkring van BlackRock 
behoren, zijn verplicht om zich te houden aan de normen van de Sustainability 
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Accounting Standards Board (SASB). Deze normen betreffen niet alleen de inves-
teringen in duurzaamheid maar ook de regelgeving inzake de kwaliteit van 
de arbeidsomstandigheden en privacy. BlackRock wil op deze terreinen een 
actieve aandeelhouder zijn die zijn stemrecht gebruikt als bedrijven onvol-
doende vooruitgang boeken op deze activiteiten. Ook offensief is BlackRock 
actief. Het bedrijf selecteert beleggingsmogelijkheden in portefeuilles die 
voldoen aan de ecologische, sociale en bestuurlijke eisen die internationaal 
met de afkorting ESG worden aangeduid. Blackrock bouwt zijn portefeuille 
in steenkoolbedrijven af, evenals de beleggingen in bedrijven met een te 
hoge CO₂ footprint. Het klimaatrisico wordt gezien als een lange termijn 
beleggingsrisico, waarop het bedrijf in een vroeg stadium anticipeert.8 De 
instrumenten die BlackRock inzet, kunnen klassiek worden genoemd. De 
achterliggende veronderstelling betreft de verwachting dat de som van de 
inspanningen van de ondernemingen waarin het beleggingsfonds partici-
peert, tot de beste resultaten voor klimaatproblematiek leidt.

Collectieve actie
Beter is een collectieve benadering van maatschappelijke vraagstukken, 
waarbij ondernemingen een gezamenlijke strategie afspreken met een 
robuuste doelstelling. De praktijk is dat ondernemingen toezeggen dat zij 
zich zullen inspannen om onder andere de CO₂-uitstoot van hun bedrijf te 
verminderen, maar spreken niet af dat in 2030 de CO₂-uitstoot in Nederland 
met 55 procent is gereduceerd ten opzichte van 1990. Zij onderschrijven niet-
verplichtend het akkoord dat de regeringsleiders van de landen van de Euro-
pese Unie in december 2020 hebben bereikt. De inspanningen van overheid 
en bedrijfsleven worden niet op elkaar afgestemd en er wordt niet gezocht 
naar de mogelijkheden om de CO₂-doelstelling tegen de laagste kosten te 
realiseren. Traditiegetrouw wacht de marktsector op de verordeningen van 
de overheid. Vrijwillig de ondernemingswinst voor een tot de verbeelding 
sprekend bedrag bestemmen voor vergroting van de welvaart, is voor veel 
bedrijven nog steeds een brug te ver.

Tijdens de coronapandemie werd veelvuldig opgemerkt dat het ontwikke-
len van vaccins tegen COVID-19 gebaat zou zijn geweest als universiteiten, 
overheidslaboratoria en ondernemingen wereldwijd meer hadden samenge-
werkt en het vaccin voor iedereen op aarde beschikbaar is. Dit impliceert dat 
samenlevingen meer prioriteit moeten geven aan de lange termijn belangen 
van alle mensen op aarde.
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Overheidsbeleid
De coronapandemie laat ook zien dat er veranderingen mogelijk zijn. Overal 
in de wereld zien we hernieuwd étatisme. Overheden eisen een leidende rol 
op in het behoud en de creatie van welvaart. Investeringsplannen moeten 
als richtingaanwijzers fungeren op weg naar duurzaam economisch her-
stel. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van het zogenoemde Nationaal 
Groeifonds. Met een investering van € 20 miljard worden publieke projecten 
gefinancierd. Maar anders dan in bijvoorbeeld de Duitse en Franse stimule-
ringsplannen schrikt Den Haag terug voor een regierol. Die taak is gedele-
geerd aan een commissie van ‘tien wijzen’. Sweder van Wijnbergen, voorma-
lig secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken, erkent dat 
publieke investeringen nodig zijn en dat de uitvoering van de klimaatagenda 
majeure investeringen vereist waarbij de overheid een belangrijke rol speelt. 
Hij mist echter bij het Kabinet het gebruik van maatschappelijke kosten- en 
batenanalyses waarmee de overheid meer inzicht krijgt over welke projecten 
welke wel en welke niet moeten worden aangepakt.9 Ook FD redacteur Pieter 
Couwenbergh verwacht dat de politiek zich met de besluitvorming van dit 
fonds gaat bemoeien, maar zonder strategisch concept, zonder analyse van 
de prioriteiten en zonder analyse van waar publieke investeringen eigenlijk 
voor nodig zijn.10

World Economic Forum
In 2017 lanceerde het World Economic Forum (WEF) het Fourth Sector Deve-
lopment Initiative (FSDI).11 Dit initiatief behelst een nieuwe manier om de 
realisatie van de Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties en 
de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te bevorderen. Het zoge-
noemde Vierde Sector model is een ecosysteem van mensen en organisaties 
afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid, universiteiten en de filantropie 
to create an enabling environment for an inclusive, sustainable, resilient global economy dri-
ven by businesses prioritizing benefits to all stakeholders. Het World Economic Forum 
beschouwt deze sector als een product van de Vierde Industriële Revolutie 
en verwacht dat de activiteiten die op deze wijze worden uitgevoerd, zullen 
uitgroeien tot 10% van de wereldeconomie.

In het voorstel van het World Economic Forum is de Vierde Sector een com-
munity van overheden, ondernemingen en maatschappelijks organisaties 
die hun maatschappelijke activiteiten op elkaar afstemmen. De Vierde 
Sector is zodoende een informele ontmoetingsplaats van organisaties die 
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een bijdrage willen leveren aan de oplossing van de duurzaamheidsvraag-
stukken. In de versie van het Vierde Sectormodel die in dit boek wordt 
toegepast, is de Vierde Sector een strak geleide maatschappelijke coöperatie 
die een ecosysteem leidt waarin wordt deelgenomen door sociale, private en 
publieke actoren. De overheid vormt de Eerste Sector, toeleverende onderne-
mingen de Tweede Sector en burgers worden tot de Derde Sector gerekend. 
De maatschappelijke coöperatie ontwikkelt in samenspraak met de partici-
panten het beleid dat moet leiden tot vergroting van de welvaart. Daarmee 
zijn de voorstellen van overheden, bedrijven en burgers de bouwstenen voor 
de collectieve inzet om het welvaartsdoel te dienen. In de voorbeelden in 
dit boek wordt in dit verband uitgegaan van een flexibele en transparante 
werkwijze. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die het doel nog beter dienen 
of als nieuwe toetreders een beter plan indienen, worden deze aanvragen 
gehonoreerd. Deze nieuwkomer onderzoekt de mogelijkheid om met de reeds 
actieve deelnemers samen te werken, maar als dat niet lukt, dan neemt de 
nieuwkomer de taak van de reeds actieve deelnemer over, die volgens de bij 
aanvang opgestelde exit-regeling afscheid neemt. Op deze wijze bundelt het 
ecosysteem de meest innovatieve en efficiënte activiteiten van overheden, 
bedrijven en burgers om de welvaart op een hoger niveau te brengen.

In onze zoektocht naar de nieuwe democratie worden we herinnerd aan een 
uitspraak van de Britse econoom John Maynard Keynes die opmerkte dat ver-
anderingen in de democratie steeds worden geremd door hetgeen waarmee 
we vertrouwd zijn. Zijn quote luidt: The difficulty lies not in the new ideas but in esca-
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ping from the old ones. Het gelijk van Keynes zien we in de hierboven aangegeven 
klassieke reacties op de malaise in de democratie, die gemeen hebben dat 
het herstel van de economie vooralsnog niet komt van gezamenlijk optreden 
van politieke partijen, overheid en bedrijfsleven. De macht van de democra-
tie wordt (nog) niet benut.

Vernieuwende reacties op de tanende democratie
Mariana Mazzucato12 heeft veel kritiek op de financiële sector. Zij stelt vast 
dat het grootste deel van de winst van de financiële sector opnieuw wordt ge-
investeerd in banken, verzekeringsmaatschappijen en onroerend goed, ter-
wijl de lange termijn groei van de economie wordt bepaald door investerin-
gen in de infrastructuur en innovatie. Daarenboven wijst zij op de Fortune 
500-bedrijven die de laatste 10 jaar voor meer dan $ 3000 miljard aan eigen 
aandelen hebben ingekocht, waarmee zij de beurskoers van de onderneming 
stimuleerden. Deze bedrijven hadden dit bedrag ook kunnen investeren in 
lonen en opleiding van werknemers en innovatie. Daarenboven versnellen de 
overheden de opwarming van de aarde: de Amerikaanse overheid subsidieert 
fossiele brandstofbedrijven met $ 20 miljard per jaar, de EU-subsidies lopen 
op tot $ 65 miljard per jaar. De fictie dat de private sector de motor is van in-
novatie en waardecreatie en derhalve recht heeft op de winst die zij gene-
reren, is niet juist. Veel innovaties zijn direct of indirect mogelijk gemaakt 
door overheidssubsidies. Zij stelt dat het huidige economische model met 
name in het VK en de VS, maar ook elders, heeft geleid tot verwaarlozing van 
het publieke domein. Zij citeert Adam Smith, de oervader van de moderne 
economie, die in zijn The Wealth of Nations (1776) schreef dat de overheid de taak 
heeft te zorgen voor een goede basisinfrastructuur waarop de marktecono-
mie kan vertrouwen. “En aangezien de lijst met publieke goederen zich heeft 
uitgebreid met toegang tot data en digitale technologieën, moeten we am-
bitieuzer zijn om te leveren wat de maatschappij nodig heeft om te bloeien”, 
voegen Mariana Mazzucato en economisch historicus Robert Skidelsky toe. 
Zij pleiten voor een koersverandering van het overheidsbeleid met als doel 
een nieuw, permanent evenwicht tussen staat, bedrijfsleven en burger 
tot stand te brengen. Daartoe introduceerden zij een nieuwe ‘begrotings-
grondwet’ die is gebouwd op twee klassieke, keynesiaanse pijlers: gerichte 
begrotingssteun voor initiatieven voor klimaatverandering en creatie van 
werkgelegenheid, ofwel het bieden van baangaranties. Begrotingssteun voor 
het klimaat moet niet leiden tot een overheid die zelf winnaars aanwijst in 
sectoren, technologieën of bedrijven. De overheid moet specifieke problemen 
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benoemen en de oplossingen hiervoor faciliteren. De garantie van werkgele-
genheid zou moeten komen via overheidsbanen die boven het minimumloon 
betalen en die gericht zijn op veelbelovende sectoren.

Er zijn goede voorbeelden die navolging verdienen. Toen de overheid in 
Denemarken aan het begin van de pandemie besloot om van bedrijven in 
financiële problemen 75% van de loonkosten te subsidiëren, deed zij dat on-
der de voorwaarde dat deze bedrijven geen werknemers ontslaan. De Deense 
regering weigerde ook om bedrijven tegemoet te komen die in belastingpara-
dijzen zijn geregistreerd en verbood het terugkopen van eigen aandelen. In 
Oostenrijk en Frankrijk werden luchtvaartmaatschappijen ondersteunt op 
voorwaarde dat ze hun ecologische voetafdruk verkleinen.13

Het IMF pleitte medio 2020 in een update van zijn halfjaarlijkse ramingen 
voor een grotere rol voor overheden in de stimulering van hun economieën. 
Waar de begroting ruimte laat, moeten overheden groene investeringen 
stimuleren om het economisch herstel te versnellen en klimaatdoelen voor 
de langere termijn te ondersteunen. En om de meest kwetsbaren te bescher-
men, moeten ze de sociale voorzieningen uitbreiden. Ook ‘Brussel’ zit op dat 
spoor met de Green Deal van de Europese Commissie, waarvoor de Neder-
landse Eurocommissaris Frans Timmermans medeverantwoordelijk is. Tim-
mermans ziet daarin een uitgelezen kans voor ‘een systeemverandering’.

De zoektocht naar nieuwe concepten voor de economie gaat verder. Stephanie 
Kelton, hoogleraar economie in de Verenigde Staten, heeft met haar boek The 
Deficit Myth, een steen in de vijver gegooid. Zij is de verdediger van de Moderne 
Monetaire Theorie (MMT) die door haar tegenstanders de ‘Magic Money Tree’ 
wordt genoemd. Haar visie is revolutionair. Zij pleit ervoor om de beschik-
bare productiemiddelen maximaal te benutten, miljarden te investeren in 
infrastructuur, gratis onderwijs en een baangarantie voor iedereen die kan 
werken. Het gevolg hiervan is dat de economie wordt gestabiliseerd. Gaat 
het goed, dan zoeken mensen beter betaald werk in het bedrijfsleven. Is het 
crisis, dan wordt de koopkracht gestut door een gegarandeerde baan in de 
publieke sector. Van onderwijsassistent tot plantsoenendienst.14 Stephanie 
Kelton krijgt bijval van de hoogleraren Klaas van Egmond en Bert de Vries die 
pleiten voor een combinatie van geldschepping en belastingheffing om maat-
schappelijke doelen na te streven. Zij refereren aan Abraham Lincoln die dit 
beleid ‘het grootste richtinggevende vermogen van de overheid’ noemde.15
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Ook anderen zien dezelfde maatschappelijke beweging. Peter Giesen for-
muleert het in de Volkskrant als volgt: ‘toen Rutte aantrad als partijlei-
der noemde hij de VVD een partij voor iedereen die iets van zijn leven wil 
maken’. In het actuele verkiezingsprogramma van de VVD is te lezen dat 
burgers meer behoefte hebben aan een staat die niet alleen bescherming 
biedt, maar ook op symbolische wijze uitdrukking geeft aan gezamenlijk-
heid. De historicus Lars Trägårdh, auteur van het boek: Is de Zweed een mens? 
zegt het zo: ‘De sterke staat perkt de vrijheid van de burger niet in. Dankzij 
de alliantie van staat en burger kan het individu juist vrij zijn.’ Hij spreekt 
in dit verband van staatsindividualisme.16

De Amerikaan Alex Pentland, hoogleraar sociale informatica aan het Mas-
sachusetts Institute of Technology, beschouwt de coronapandemie als het 
definitieve waarschuwingssignaal dat maatschappelijke systemen snel 
moeten worden omgevormd tot flexibele, kleinschalige, digitale en lokale 
eenheden. Vooralsnog ziet hij dat overheden door de coronapandemie meer 
macht naar zich toetrekken en met vergaande digitale surveillancemetho-
den de burgerlijke vrijheden inperken. Pentland spreekt in dit verband van 
technologische top-downcontrole. Ook de Duitse hoogleraar computationele 
sociologie Dirk Helbing, verbonden aan de TU Delft, ziet de Corona als een 
cruciaal kantelmoment op weg naar een duurzaam economisch systeem.17 
Hij wijst op de technologische mogelijkheden om data decentraal op te slaan 
en te delen, deze privacy-vriendelijk te versleutelen en toegankelijk te maken 
met technieken als blockchain. Digitale netwerken kun je inzetten voor 
het opzetten van lokale netwerken, sterkere steden, veerkrachtige buurten, 
digitale burgerinitiatieven, participatieve begrotingen en de ontwikkeling 
van een echte digitale deeleconomie. De technologie maakt het mogelijk dat 
burgers elkaar vertrouwen.

William Halal, initiatiefnemer van The TechCast Brain Trust van de George 
Washington University spreekt van ‘breakthrough in strategic foresights’. Hij voor-
ziet een democratische vorm van de onderneming ontstaan waarin sprake 
is van samenwerking tussen werknemers, toeleveranciers, afnemers en 
aandeelhouders waardoor de overheid wordt ontlast van toezicht op onder-
nemingen en de ondernemingen zelf meer grip krijgen op hun afzetmarkt. 
Anders gezegd: als bedrijven worden gecontroleerd door belanghebbenden 
‘internaliseren’ ze de sociale effecten en verminderen ze de bureaucratie en 
de overheidsregels. Ook het risico op arbeidsconflicten, moordende con-
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currentie en schommelingen in de loyaliteit van consumenten, alsmede 
onverwachte wijzigingen in de regelgeving vermindert. Hij ziet derhalve 
de opkomst van de zogenoemde collaborative enterprise. In 2018 schatte The 
TechCast Brain Trust de kans op een dergelijke historische verandering in 
het komende decennium op 30%. Halal geeft aan dat deze kans vanwege de 
coronapandemie nu op meer dan 50% mag worden geschat.18

1.2 Welvaart als motor van de democratie

Democratisering van de politiek

Neoliberalisme
De collaborative enterprise van William Halal staat in een schril contrast met de 
opvattingen van Milton Friedman, een van de belangrijkste economen van 
de 20ste eeuw. Friedman behoorde tot de school van klassieke economen, 
zoals Adam Smith en Jean-Baptiste Say, die een groot vertrouwen hebben in 
de vrije werking van het prijsmechanisme. Staatsbedrijven moeten volgens 
Friedman worden geprivatiseerd en het arbeidsrecht moet worden hervormd 
om werknemers gemakkelijker te kunnen ontslaan. Hij legde zijn ideeën 
over de vrije markt neer in het in 1962 verschenen boek Capitalism and Freedom. 
Zijn citaten zijn nog steeds populair, zoals:

 ● ‘Ik ben een voorstander van belastingverlagingen onder alle omstandig-
heden, met elk excuus en met elke reden, wanneer het ook maar moge-
lijk is.’

 ● ‘Inflatie is de enige vorm van belastingheffing die zonder wetgeving kan 
worden opgelegd.’

 ● ‘De oplossing van de overheid voor een probleem is gewoonlijk net zo 
slecht als het probleem zelf.’

 ● ‘Niets is zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma.’
 ● ‘Als je het beheer over de Sahara aan de federale regering geeft, zal er bin-

nen vijf jaar een tekort aan zand ontstaan.’

Friedman wordt ook wel de grondlegger en de meest prominente voorvechter 
van het neoliberalisme genoemd. Naomi Klein heeft in haar wereldwijde 
bestseller Shockdoctrine het neoliberalisme krachtig bestreden.19 Klein stelt 
vast dat neoliberale economische programma’s vaak worden opgelegd. Van 
het Chili van Pinochet tot het Rusland van Jeltsin, van de uitverkoop aan 
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projectontwikkelaars van Sri-Lankaanse stranden na de tsunami tot de we-
deropbouw-maar-dan-anders van New Orleans na de orkaan Katrina, steeds 
werd na geweld en politieke chaos de neoliberale economische schoktherapie 
toegepast. Naomi Klein richt haar pijlen ook op grote ondernemingen en aan 
het bedrijfsleven gelieerde non-governmental organizations (ngo’s), die de overheid 
behulpzaam zijn om impopulaire economische maatregelen door te voeren 
in het ‘shockgebied’.

Ook vandaag is het neoliberalisme nog springlevend en wordt veel bekriti-
seerd. De historicus Annelien De Dijn merkt op: ‘Samen verantwoordelijk 
zijn voor collectief bestuur wordt nu nauwelijks nog als vrijheid ervaren. Het 
neoliberale, individualistische vrijheid besef domineert, gericht op de eigen 
vrijheid om te doen waar je zin in hebt, te consumeren en te feesten zoveel 
je wil. De conclusie van corona moet zijn dat zelfbeschikking onverminderd 
belangrijk blijft, maar dat vrijheid ook betekent dat je als individu offers 
moet brengen voor de gemeenschap. We moeten geen blind vertrouwen 
geven aan de staat. Burgers moeten er bovenop blijven zitten om te contro-
leren of de overheid haar beloften nakomt. Zoals Urgenda bijvoorbeeld dat 
een rechtszaak tegen de staat begon omdat die de klimaatdoelstellingen niet 
nakwam’.20

Het neoliberalisme heeft het probleem van de institutionele macht wil-
len oplossen, maar geen ruimte gecreëerd om de burger directe invloed op 
het bestuur te geven. De oorzaak moet worden gevonden in het internet 
dat ontwikkeld is door bedrijven die met de verkoop van gepersonaliseerde 
informatie van de gebruikers een bloeiende markt hebben gecreëerd. In die 
markt is het trekken van de aandacht van gebruikers belangrijker dan infor-
matieverstrekking waarmee de burger autonome keuzes kunnen maken. De 
Big Tech bedrijven hebben een ondoorzichtige informatie-ecologie gecreëerd 
die de transparante uitwisseling van meningen en kennis waarop democra-
tische samenlevingen zijn gebouwd, in de weg staat. Oplossingen voor veel 
mondiale problemen — van klimaatverandering tot de pandemie van het 
coronavirus — vragen om gecoördineerde collectieve beslissingen, waarvoor 
een democratisch onderling verbonden wereld cruciaal is.21

De gevolgen van het neoliberalisme voor de democratie zijn desastreus. Na 
de Tweede Wereldoorlog waren veel Amerikanen tevreden en vol zelfver-
trouwen. De lonen stegen. Overheid, bedrijfsleven en vakbonden werkten 
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samen en de sociale status van de burgers steeg. Men geloofde in God en in 
de Verenigde Staten, het uitverkoren land met de hoogste levensstandaard 
en het sterkste leger. Vanaf 1973 veranderde het leefklimaat. De economische 
groei bleef achter, de vernederende vlucht uit Saigon en andere voorval-
len maakten een eind aan dit geïdealiseerde zelfbeeld. Daarop volgde een 
cultuuroorlog van mensen van links die politici niet meer vertrouwden en 
iedere autoriteit ter discussie stelden en degenen aan de rechterflank die 
onverminderd geloofden in Amerikaanse onschuld en ageerden tegen onder 
andere vrouwen- en homobevrijding. Het gevolg is dat de Amerikaanse ar-
beider in meerderheid rechts stemt, ook al is dat niet in hun eigen belang.22

‘Verborgen welvaartverlies’
Een onderbelicht gevolg van het neoliberalisme zijn de welvaartseffecten. 
Ondernemingen die maximalisering van de winst nastreven, hebben door-
gaans weinig oog voor de welvaartgevolgen van hun handelen.

In april 2021 meldt de Volkskrant op basis van een geheim rapport uit 2010 
dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden vrije toegang had 
tot het netwerk van KPN en ongecontroleerd mobiele nummers van de tele-
comprovider kon afluisteren. Daaronder waren ook de toestellen van toen-
malig premier Balkenende, van verschillende ministers en van Chinese dis-
sidenten. Ook wist Huawei welke nummers werden afgetapt door politie en 
inlichtingendiensten. De binnenlandse veiligheidsdienst AIVD had KPN al 
diverse keren gewaarschuwd voor het risico van spionage door Huawei. Daar-
op vroeg KPN Capgemini om een analyse te maken van eventuele risico’s die 
kleven aan de samenwerking met Huawei en hoe het Chinese bedrijf zich 
gedroeg binnen KPN. De conclusies waren alarmerend. De Volkskrant citeert 
uit het rapport: “Het voortbestaan van KPN Mobiel is ernstig in gevaar om-
dat mogelijk vergunningen worden ingetrokken of overheid en bedrijfsleven 
hun vertrouwen in KPN opzeggen indien bekend wordt dat de Chinese over-
heid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk 
kan platleggen”.23 KPN legde het rapport in de la. De winstgevendheid van de 
KPN was belangrijker dan de schade voor de welvaart in ons land.

Verborgen welvaartverlies is ook in de coronapandemie een actueel onder-
werp gebleken. In de beginfase werd corona als een ziekte beschouwd die door 
zorgverleners moest worden bestreden. Gaandeweg kwamen andere gevolgen 
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van deze pandemie op de politieke agenda. De gevolgen voor scholieren en 
studenten, voor de economie en de vrijheid van de burger werden op velerlei 
wijze aan de orde gesteld. Er ontstond een discussie waarin deze gevolgen 
werden afgewogen tegen de kans op overlijden van oudere en zwaarlijvige 
patiënten. Het politiek systeem was op een dergelijke belangenafweging 
niet voorbereid. De overheid bleek onmachtig en verloor het initiatief in deze 
situatie waarin snel handelen nodig was. Een chaotische discussie volgde, 
complottheorieën werden populair en geweld tegen politie en hulpverleners 
was aan de orde van de dag. Zelfs toen duidelijk werd dat vaccinatie de enige 
maatregel was om de pandemie te bestrijden, werd door de overheid niet ef-
ficiënt opgetreden. Het verborgen welvaartsverlies was groot.

Het onderwerp ‘verborgen welvaartverlies’ is op vele terreinen onderbelicht. 
Een trustkantoor die diensten verleent waarmee hun cliënten belasting 
ontduiken, is meer gefocust op de eigen inkomsten uit deze dienstverlening, 
dan op de nadelige gevolgen ervan voor de samenleving. Ook een arts die 
meer handelingen verricht dan nodig is voor de gezondheid van de patiënt, 
doet de samenleving tekort. De komst van digitale applicaties waarmee wel-
vaartschade kan worden teruggedrongen of zelfs geëlimineerd, maakt het 
maatschappelijk debat nog belangrijker.

In het jaarverslag van bedrijven met meer dan 500 werknemers is een rap-
portage over het maatschappelijk verantwoord ondernemen verplicht. Deze 
bedrijven moeten verslag doen over hun beleid en resultaten op het gebied 
van mensenrechten, veiligheid, gezondheid, milieu en diversiteit van het 
management. Als overheden en ondernemingen ook zouden rapporteren 
over de nadelige gevolgen van hun activiteiten voor de welvaart in ons land, 
is een belangrijke stap genomen om de welvaart in ons land te vergroten.

De voorbeelden die in dit boek worden beschreven, beschrijven zowel de ver-
mijdbare welvaartschade en de nog niet benutte kansen om welvaartswinst 
te genereren, als de wijze waarop deze welvaartswinst kan worden gereali-
seerd. De sociale media lenen zich bij uitstek om in voorkomende gevallen 
een gecoördineerde collectieve aanpak voor het behalen van de welvaarts-
winst te ontdekken. Daarmee krijgt het internet zijn democratische functie 
die 25 jaar geleden door de pioniers van het internet als revolutionair werd 
gepropageerd, maar geen werkelijkheid is geworden.
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‘Brede welvaart’
In het hiernavolgende werken we deze visie uit. Wij sluiten aan bij het brede 
welvaartsbegrip van het CBS en meten het welvaartsverlies met behulp van 
de methode Maatschappelijke kosten- en batenanalyse.24

Het CBS meet de welvaart met behulp van onder andere de indicatoren:
Welzijn: Tevredenheid met het leven, Tevredenheid met vrije tijd
Materiële welvaart: Mediaan besteedbaar inkomen, Bruto binnenlands product
Gezondheid: Overgewicht, Levensverwachting, Ervaren gezondheid, Personen met één of 
meer langdurige ziekten of aandoeningen
Arbeid en vrije tijd: Arbeidsparticipatie, Scholing, Werkloosheid, Vacaturegraad
Wonen: Tevredenheid met woning en woonomgeving
Samenleving: Contact met familie, vrienden of buren, Vertrouwen in instituties en in 
mensen
Veiligheid: Vaak onveilig voelen in de buurt, Aantal ondervonden delicten, Geregistreerde 
misdrijven
Milieu: Natuurgebied per inwoner, Emissies van fijnstof naar lucht, Broeikasgasemissies 
per m2, Fosfaat- en Stikstofuitscheiding landbouw

Op deze lijst van indicatoren ontbreekt ten onrechte de indicator privacy. 
Negatieve welvaartsaspecten zijn onder andere surveillance praktijken van 
overheden (China) en van internetbedrijven die ongevraagd persoonlijke 
data verzamelen en verkopen, alsmede informatie die de burger ontvangt en 
niet als zinvol en persoonlijk relevant of zelfs ongewenst wordt ervaren.

Vanuit het oogpunt van de democratie is het interessant om te vermelden 
dat het CBS veel data voor de indicatoren van de brede welvaart verzamelt 
middels één-op-één interviews met burgers. Het CBS beschikt derhalve over 
de data om na te gaan wat burgers kunnen bijdragen in de zoektocht naar 
maatregelen die nodig zijn om de welvaart te verbeteren. Hiermee komt een 
proactieve rapportage over de Brede Welvaart binnen bereik.

Het CBS verbindt haar jaarlijkse Monitor Brede Welvaart aan de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties 2020 waarmee Nederlandse presta-
ties met de internationale trends worden vergeleken.
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Sustainable Development Goals

Herbezinningsfunctie van de Maatschappelijke 
kosten- en batenanalyse (MKBA)
De groeiende belangstelling voor de kansen om de welvaart te vergroten 
blijkt onder meer uit het gebruik van de Maatschappelijke kosten- en baten-
analyse in de publieke besluitvorming.25

MKBA: verschil tussen de feitelijke en mogelijke welvaart

De ‘herbezinningsfunctie’ van de MKBA is voor de Rijksoverheid een belang-
rijke reden geweest om het uitvoeren van een MKBA verplicht te stellen in 
het besluitvormingsproces voor grote infrastructuur- en gebiedsontwikke-
lingsprojecten. Omdat uiteindelijk de Nederlandse burger opdraait voor de 
kosten van de investeringen zijn besluitvormers verplicht om in een MKBA 
zo goed mogelijk de maatschappelijke voor- en nadelen voor Nederlanders in 
kaart te brengen. De ‘herbezinningsfunctie’ zorgt ervoor dat de kans kleiner 
wordt dat projecten die waarschijnlijk zeer slecht zijn voor de welvaart van 
Nederland toch doorgaan.
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De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) biedt in orde grootte in-
zicht in de verschillende welvaartseffecten van een project en in orde grootte in 
de baten-kostenverhouding van een project. Dit inzicht kan ‘herbezinning’ op 
nut en noodzaak van het project stimuleren. In de initiatieffase krijgen poli-
tici veel positieve verhalen te horen over het project van tekenaars, architecten 
en medepolitici. Met een MKBA worden ook de negatieve aspecten benoemd.

In een onderzoek in Zweden bleek dat de MKBA ook zorgt voor optimalise-
ring van het ontwerp in de vroege fase van het planvormingsproces. Wan-
neer men in de vroege fase van de planvorming weet dat er aan het eind een 
MKBA moet worden gemaakt, denkt men al vanaf het begin scherper na 
over de kosten en de baten van het project.26

MKBA is ook bij uitstek geschikt om welvaartprojecten te beoordelen. Vaak 
komen deze projecten tot stand in een domein dat het resultaat is van een 
mengeling van gefragmenteerde overheidsmaatregelen, formele regelgeving 
en ongecoördineerde individuele activiteiten van bedrijven en burgers. De 
MKBA-informatie is dan een onmisbaar instrument om sturing aan het 
project te geven. Tijdens de COVID-19 crisis werd deze analyse van de maat-
schappelijke kosten en baten uitgevoerd om een antwoord te vinden op de 
vraag of de intelligente lockdown de beste manier was om deze crisis te be-
strijden.27 De getroffen maatregelen waren gericht om de gezondheidsschade 
te beperken. Om de baten van deze maatregelen te kwantificeren werd onder 
meer gebruik gemaakt van de strategische waarde van een mensenleven, 
de zogenoemde QALY (quality-adjusted life years). Het Zorginstituut Nederland 
hanteert een bedrag van € 80.000 per gezond levensjaar en € 50.000 bij een 
levensjaar met gemiddelde ziektelast en € 20.000 bij een hoge ziektelast. De 
kosten van de maatregelen werden uitgedrukt in de economische schade 
die werd veroorzaakt. Die schade werd in het eerste en tweede kwartaal 
van 2020 uitgedrukt in de daling van het bruto binnenlands product (bbp) 
met 0,2 respectievelijk 9,4 ten opzichte van de voorgaande kwartalen, en de 
overheid heeft 23 miljard euro besteed aan subsidies zoals de Noodmaatregel 
Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggings-
regeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze aannamen beïnvloeden de 
uitkomst van deze maatschappelijke kosten-batenanalyse. Wie andere baten 
en kosten in aanmerking wil nemen en tot een andere conclusie komt, heeft 
wel bereikt dat het debat over de te nemen maatregelen wordt gevoerd op 
basis van cijfers, waardoor een transparant debat mogelijk is. Bas Kolen, 
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de auteur van dit artikel, concludeerde dat de eerste lockdown in het voor-
jaar van 2020, met de kennis achteraf, gerechtvaardigd was.28 Op 1 juli 2020 
waren de baten groter dan de kosten. Eind 2020 bleek dat de lange duur van 
de beperkende maatregelen een hogere prijs vroeg waardoor de kosten hoger 
waren dan de baten. Bas Kolen sloot zijn artikel af met de oproep om met 
bestuurders en andere specialisten op basis van deze analysemethode de 
invulling van een intelligente lockdown 2.0 ofwel de ‘partiële lockdown’ te 
ontwerpen, als een alternatief voor de ‘’beslistafel’.

Toename van de welvaart blijft achter
Met behulp van de methode Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse is 
vastgesteld dat de economische groei in ons land geen gelijke trend houdt 
met de toename van de welvaart. In een uitvoerige studie naar de ontwikke-
ling van de brede welvaart in Nederland blijkt dat sinds 1950 de economische 
groei veel groter is dan de toename van de welvaart.29

De welvaartsgroei blijft sedert 1950 achter bij de groei van de economie

Deze ontwikkeling maakt de discussie over de toekomst van de welvaart 
cruciaal voor het voortbestaan van de democratie.

In de volgende hoofdstukken wordt de verdediging van de welvaart in de 
wereld aan de orde gesteld. Strijd om de democratie met totalitair geregeerde 
landen als China, Rusland en Turkije is onvermijdelijk. In eigen land moet 
de overheid haar organisatie aanpassen aan de nieuwe tijd en moeten de 
burgers een prominente plaats krijgen in de democratische hervorming van 
het politiek bestel. Het einddoel is het creëren van een vitale samenleving.
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In tien voorstellen laten we voorbeelden van de nieuwe democratie zien, 
waarin overheid, ondernemingen en burgers gezamenlijk optrekken om de 
welvaart te vergroten. Opvallend is dat digitalisering in de voorstellen vaak 
zowel oorzaak als gevolg is. De overheid vernieuwt zijn organisatie en wordt 
doelmatig als bedrijven en burgers meewerken. Bedrijven zien dat hun be-
drijfsvoering efficiënter wordt als met overheid en burgers wordt afgestemd. 
Tegelijkertijd ontdekken we dat de nieuwe democratie meer vitaliteit, meer 
onderling vertrouwen en meer geluk brengt.

2.1  Democratisering van de wereldorde: the Free 
World Alliance (FWA)

In 2012 kreeg de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede als erkenning voor 
60 jaar vrede en democratie in Europa. Na twee wereldoorlogen was oorlog 
in de EU ‘ondenkbaar’ geworden, dankzij democratie. Na de Tweede We-
reldoorlog hebben alle VN-landen de Universal Declaration of Human Rights (1948) 
ondertekend, gebaseerd op de liberaal democratische waarden van vrijheid, 
gelijkheid, rechtsstaat en morele vooruitgang. Dit heeft geleid tot een unie-
ke periode van welvaart en vrede voor liberale democratieën, mede dankzij 
de Pax Americana met alles wat daarop aan te merken is. De top tien “geluk-
kige” landen van de wereld (Condé Nast Index) zijn liberale democratieën.

Maarten van Eeghen was o.a. directeur-generaal bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat; 
commercieel directeur Nederlandse Spoorwegen; CEO Fokker Aircraft USA en jachtvlieger Kon. 
Luchtmacht. Momenteel onderhoudt hij zakelijke en persoonlijke contacten in China.

Dit succes in het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. De liberaal 
democratische waarden staan onder druk. Rusland is een dictatuur gebleven 
en China wordt een steeds assertievere dictatuur. Geopolitieke spanning 
neemt toe. In de VS is de democratie recentelijk zwaar belaagd en in de EU 
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krijgen Hongarije, Polen, Slovenië en Bulgarije autoritaire trekken. Ook In 
het grote India lijkt het autoritarisme aan kracht te winnen.
Het Westen staat voor de taak de liberale democratie in eigen huis te revitali-
seren en het hoofd te bieden aan het totalitarisme van Rusland en vooral van 
de nieuwe wereldmogendheid China. Kan liberaal democratisch kapitalisme 
standhouden tegen autocratisch staatskapitalisme? Zijn deze twee vormen 
van staatsbestel verenigbaar? Hieronder worden uitgangspunten en moge-
lijke aanzetten gegeven, uitmondend in een voorstel voor een ‘Free World 
Alliance’ van de liberale democratieën in de wereld. Met het aantreden van 
President Biden dienen zich nieuwe mogelijkheden voor samenwerking aan.

Onze liberale democratie is aan revitalisering toe
Na de val van de muur in 1989 kreeg het neoliberalisme vat op de Westerse 
economie. Tot dan toe hadden de naoorlogse wederopbouw en de angst voor 
communisme het kapitalisme in toom gehouden. Sociale zekerheid was 
ingevoerd als antidotum tegen nieuwe totalitaire krachten. Nu kon men de 
teugels laten vieren. De overheid dereguleert ten faveure van de vrije markt. 
De economie fleurt op, maar de liberale waarden van vrijheid, gelijkheid 
en morele vooruitgang raken uit balans. Bedrijven, burgers en overheden 
vinden elkaar in consumentisme en individualisme, aandeelhouderswaarde 
wordt prioritair, de financiële wereld explodeert met een nieuwe bonuscul-
tuur, internet en nieuwe technologie brengen globalisering in versnelling. 
De inkomens en vermogens van de ‘happy few’ stijgen sterk, terwijl die van 
de grote meerderheid stagneren. De financiële crisis van 2008 brengt de 
hoogmoed van de financiële wereld aan het licht, maar leidt nauwelijks tot 
verandering. Sociale cohesie vermindert verder door migratieproblemen. 
Grote groepen merken dat zij achterblijven en voelen zich bedreigd, waar-
mee ruimte komt voor een populisme dat een gefragmenteerde aanval opent 
op politiek en overheid. In de VS was het kantje boord.
Met de huidige klimaatcrisis, de Coronacrisis, de schuldcrisis, de migra-
tiecrisis en de komende cybercrisis, komt een eind aan de marginalisatie 
van de overheid. Vandaag eist men van de overheid een bredere en diepere 
invloed op de economie en de maatschappij, met meer daadkracht en verant-
woording. Het besef dringt door dat er naast de individuele vrijheid ook zo-
iets als publieke vrijheid is, die bepaalt tot hoever de inmenging én bescher-
ming van de overheid mag gaan. Het algemeen belang komt meer centraal 
te staan, als zaak van de politiek en niet uitsluitend van belangengroepen en 
uiteindelijk de rechter. Minder beloven, meer waarmaken wordt het devies.
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Een herijking is aan de orde en deze mag met optimisme tegemoet worden 
gezien. Immers verandering is juist een kenmerk van democratie, zie de VS. 
Luisteren naar de burger, educatie en sociale zekerheid vormen de funda-
menten van de democratie en deze gaan meer aandacht krijgen. Een nieuwe 
vorm van luisteren is in opkomst met zgn. burgerraden, waarbij burgers 
(door loting representatief samengesteld), met hulp van onbeperkte informa-
tie, niet-bindend advies geven aan de overheid over moeilijke kwesties. (Zie 
ook 2.3. het Open Burgerberaad.)

De EU zichtbaarder en slagvaardiger maken
Steeds meer onderwerpen en crises hebben internationale samenwerking 
en sturing nodig. De EU is na de VS de belangrijkste liberaal democratische 
wereldmacht. Deze komt echter binding en besluitvaardigheid tekort om 
een volwaardige rol op het wereldtoneel te spelen. Hervorming wordt vaak 
genoemd, maar actie blijft uit. De eerste, breed aanvaarde optie is om het 
vetorecht in de Europese Raad van de regeringsleiders (algemeen politiek 
beleid en prioriteiten) te vervangen door een gekwalificeerde meerderheid 
van b.v.75%. Het is nu te makkelijk om algemeen principieel EU-beleid te 
blokkeren, waardoor ook EU-grondbeginselen zoals de rechtstaat aangetast 
kunnen worden. Een tweede optie betreft de Raad van Ministers (wetgevers). 
In plaats van het huidige, elke 6 maanden wisselend voorzitterschap van een 
land, zou het betreffende lid van de Commissie vaste voorzitter moeten zijn 
voor elk van de tien hoofdonderwerpen (zoals nu alleen voor Buitenlandse 
Zaken). Daarmee zou de continuïteit en focus versterkt worden. Een derde, 
meer ingrijpende, verandering betreft het EU Parlement dat te ver afstaat 
van de nationale parlementen en burgers.
De realiteit is dat het EU Parlement een vertragende hindernis vormt voor 
een slagvaardige EU. EU-parlementariërs zijn nauwelijks bekend, de fracties 
zijn niet homogeen, de kosten zijn hoog (Strasbourg). De attendance is laag 
en de afstemming met nationale parlementen is complex, gaat soms mis, en 
is nauwelijks zichtbaar voor de burger.

Hervorming EU-Parlement
Overwogen moet worden om EU-parlementariërs als zodanig af te schaffen en terug te 
gaan naar de oorspronkelijke EU-organisatie zónder apart direct gekozen parlement. De 
nationale parlementariërs werken dan zelf langs de EU-lijnen, inclusief specifieke regel-
matige bijeenkomsten met de Commissie in Brussel (informatierecht) en voor onderlinge 
afstemming per onderwerp (in lijn met agenda van de Raad van Ministers). De perma-
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nente vertegenwoordigingen zouden dan versterkt worden om zodoende de nationale 
parlementen te kunnen ondersteunen. Alle EU regel- en wetgeving en beleidszaken kunnen 
dan gestructureerd in nationale parlementen behandeld worden door regeringsleiders en 
ministers (50% van de regel- en wetgeving komt momenteel vanuit Brussel). Zo worden 
de lijnen korter en komen EU-initiatieven, besluitvorming en controle dichter bij huis. Een 
apart EU Parlement is pas een optie wanneer er zicht is op een federaal EU. Dat is ver weg 
door alle verschillende talen en culturen. Laten we een eerste stap zetten door Engels in te 
voeren als gezamenlijke vreemde taal. Deze hervorming zal de betrokkenheid en acceptatie 
van de EU verhogen.

De Russische beer blijft grommend in zijn hol
De Sovjet-Unie viel in december 1991 uiteen zonder instituties die nodig zijn 
om een democratie op te bouwen. Onder leiding van een KGB Tsaar ontstond 
een ‘free for few’ roofkapitalisme zonder vrijheid, gelijkheid en rechtsstaat. 
Tsaar Poetin drijft op nationalisme, fossiele brandstof en militaire macht. 
Hij scoorde intern met de hereniging van de Krim, maar hij isoleert zich van 
het Westen door zijn minachting voor het Europese mensenrechtenverdrag, 
annexaties en repressie. Poetin probeert het Westen, met matig succes, te de-
stabiliseren met cyberaanvallen (en het Sputnik vaccin), maar voor de NATO-
landen vormt Rusland geen gevaar zolang de defensieafspraken ‘loud en clear’ 
doorklinken. De Dombass en verbinding met de Krim blijven risicovol, maar 
annexatie van de Oekraïne is een stap te ver. De tevredenheid van het Rus-
sische volk is matig door de achterblijvende welvaart en gebrek aan vrijheid; 
Belarus is een voorbode. Rusland zit klem in Syrië en zit vast aan onnatuur-
lijke bondgenoten als Turkije, China en Iran. Rusland helpt Assad vanwege 
het behoud van hun bases Latakia en Tartus (Assad gaf een 49 jaar lease).
Westerse steun voor behoud van deze bases voor Rusland kan Poetin bewe-
gen zijn steun aan Assad te beëindigen. Er staan honderdduizenden Syriërs 
klaar om met hulp van o.a. de EU terug te keren. Dit kan de weg openen 
naar het opheffen van sancties en de vrijlating van Navalny. Ook kan met 
Rusland samengewerkt worden aan het voorkomen van een nucleair Iran. 
De Russische beer heeft gevaarlijke tanden, haalt af en toe uit, maar kan de 
liberale democratie van het Westen niet wezenlijk bedreigen. Recente, op de 
persoon gerichte, sancties doen echt pijn en de Duits-Russische gaspijplei-
ding Nord Stream 2 is van beider belang. Omdat tijd niet in het voordeel van 
Poetin is, kan diplomatie effect hebben, mede vanwege de snelheid van de 
rode draak, China.
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De totalitaire kenmerken van China, de ‘disruptor’ van de 21ste eeuw
Na het Mao tijdperk (met meer slachtoffers dan twee wereldoorlogen bij el-
kaar) introduceert Deng Xiaoping het staatskapitalisme (1978). Gecontroleerd 
privaat ondernemerschap wordt toegestaan. Wanneer studenten in 1989 (val 
van de muur) meer vrijheid eisen, grijpt hij hard in (Tiananmen Square) en 
zet vervolgens door. De deur naar de wereld is geopend (Kissinger/Nixon); de 
binnenlandse economie leeft op.

Vanaf 2012 heeft Xi Jinping de macht. Met een zuivering van 1,5 mln mensen 
consolideert hij zijn positie en heft hij de tijdsbeperking van zijn ambt op. 
Hij ontwikkelt een ambitieuze wereldvisie.
China moet bij de viering van honderd jaar Chinese Communist Party (CCP) in 
2049 het machts-en beschavingscentrum van de wereld zijn, zoals het ‘Mid-
den-Rijk’ dat eeuwenlang was. Het markeert ook honderd jaar na “de eeuw 
van vernedering” (twee verloren opium oorlogen, een neergeslagen boxer-
opstand, Japanse oorlog). Xi wil het Qing Rijk herenigen met Hong Kong, 
Taiwan, diverse betwiste gebieden én soevereiniteit over de Zuid-Chinese zee.
Xi Jinping heeft zeer veel macht (met een clan van ca. 120 families), maar 
profileert zich als de ingetogen deugdzame leider naar Confuciaans model. 
Mao blijft de verheerlijkte grote roerganger van de CCP in zijn drukbezochte 
mausoleum. Confucianisme is het substituut geworden van het communis-
me met kenmerken als het vinden van geluk en materieel succes, de nadruk 
op sociale harmonie, vreedzame orde, solidariteit, stabiliteit, hiërarchie, 
respect voor de wijsheid van ouderen en ‘kinderlijke gehoorzaamheid’. Oude 
Chinese geschiedenis en Confucianisme zijn verplichte leerstof op scholen. 
De communistische ideologie dat het volk de economische macht verwerft 
om deze om te zetten in politieke macht, is ver te zoeken.

De CCP, met 90m leden waarvan 27% vrouwen, is de negende Chinese dy-
nastie geworden. De CCP, de Staat, de Wet en Xi Jinping zijn één, gericht op 
machtsbehoud. Naast strikte censuur is een digitaal controleapparaat met 
gezichts-, spraak- en betalingsherkenning gekoppeld aan een social credit 
system dat gedrag bestraft of beloont, bijvoorbeeld met al of niet mogen reizen 
naar het buitenland. Men gelooft in materiële vooruitgang en werkt keihard, 
6 dagen per week, met de toekomst van het nageslacht voor ogen. Materiële 
vooruitgang is voor de grote meerderheid belangrijker dan politieke vrijheid 
die niet haalbaar is en minder concreet. Het gebrek aan privacy en de digitale 
controle wordt op de koop toegenomen (hielp bij Covid-bestrijding).
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China stelt zich assertief op als een vreedzaam, maar niet te stuiten wereld-
mogendheid. Met meer dan 500 Confucius Instituten in 134 landen ontwik-
kelt China soft power, voornamelijk gericht op de jeugd. In Nederland zijn 
de Rijksuniversiteit Groningen, Zuyd Hogeschool en Universiteit Leiden een 
samenwerkingsverband aangegaan (inmiddels opgezegd door de Leidse uni-
versiteit als ‘niet meer passend bij de China-strategie”). Veel Chinese studen-
ten worden door de Staat betaald om aan Westerse (technische) universitei-
ten te promoveren en keren dan terug. Het staatstelevisie bedrijf CGTN zendt 
inmiddels overal ter wereld uit en combineert Chinese propaganda met local 
content en nieuws (Ziggo 508).

De CCP is gericht op het bevorderen van één nationalistische Han-cultuur. 
Godsdienstvrijheid staat in de wet, maar wijkt voor het materialisme. Tra-
ditionele rituelen van het Boeddisme en Taoisme worden gedoogd, maar het 
boeddhistische Tibet is bloedig geannexeerd en herbevolkt door Han chine-
zen. De Falung Gong, met 80 miljoen volgers uit betere kringen is in 1999 
buiten de wet gesteld en bloedig onderdrukt. In het islamitische Xinjiang 
voltrekt zich een door diverse landen als genocide benoemde heropvoeding 
en onderdrukking. De circa 100 miljoen Christenen worden gedoogd met 
strikte registratie, mede vanwege de scheiding van kerk en staat.
Sport, kunst en muziek krijgen ruimte in China, zo lang de politiek buiten 
beeld blijft (de beroemde kunstenaar Ai Weiwei moest uitwijken na kri-
tiek). In het patriarchale Confucianisme heeft het feminisme nog een lange 
weg te gaan, #Me2 krijgt geen voet aan de grond. Homoseksualiteit wordt 
gedoogd en een van de meest populaire artiesten, Jin Zing (vergelijkbaar in 
populariteit met Oprah Winfrey), is een transgender.

Economische groei als fundament voor machtsbehoud
De Chinese economie móet groeien om de interne stabiliteit te behouden. 
Het nationale politieke verhaal: ‘nationale trots en morgen beter… wordt waarge-
maakt door de CCP met succesvolle armoedebestrijding en betere veiligheid. 
De welvaart van de ondernemende middenklasse groeit snel. Infrastructuur 
en faciliteiten worden beter. China heeft al 29.000 km hogesnelheidslijnen 
en bouwt 300 nieuwe vliegvelden.
De internationale doorbraak voor China kwam met de toetreding tot de 
WTO in 2001. Deze toetreding is gesteund door de VS (Clinton) en de EU, 
die verwachtten dat China, mede door internet, zou liberaliseren. Ineens 
stroomden er 600-700 miljoen werkers de wereldeconomie binnen. Het staat-
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kapitalisme gaf snelheid, strategische sturing en financiering, met grote 
handelsoverschotten als resultaat. Er werd daarbij, ook dankzij internet, 
voor miljarden aan technologische kennis ‘gehackt’ en afgedwongen. Bui-
tenlandse bedrijven en entrepreneurs waren welkom, maar gecontroleerd, 
en in beperkte sectoren.

Vandaag heeft China het grootste aandeel in de wereldexport met ruim 25%, 
goed voor 17% van hun GDP. Hun aandeel in de wereldwijde economie is 19%. 
Het handelsoverschot met de VS is USD $360 miljard, met de EU $220 miljard. 
China investeert vandaag in GDP-percentage bijna tweemaal zoveel als Wes-
terse landen, o.a. in de Belt & Road Initiative en is een grotere crediteur dan 
het IMF of Worldbank. Chinese multinationals hebben sterke wereldwijde 
marktposities verworven. De beurs van Shenzhen concurreert met Wall 
Street. China is de grootste leverancier van octrooien geworden. China bleef 
tijdens COVID groeien terwijl het Westen kromp en grote schulden opbouw-
de. Cyber Theft en digitale beïnvloeding duren voort.

Met de groei van de Chinese economie leek er, op basis van de 2018/19 cijfers, 
meer evenwicht te komen in de betalingsbalansen. China zou met doortrek-
ken van deze trend binnen enkele jaren een handelstekort krijgen, vooral 
vanwege meer chinees toerisme, een achterblijvende dienstensector en vele 
investeringen in het buitenland. Deze trend zou de kritiek op de buitenpropor-
tionele handelsoverschotten van China kunnen verminderen en de wereldeco-
nomie stimuleren. China gaat dan bijvoorbeeld geld lenen om hun handels-
tekort te financieren in concurrentie met de VS. Deze kapitaalstroom richting 
China kan ertoe leiden dat de Yuan liberaliseert en een reservemunt wordt 
naast de dollar en de Euro. Deze trend is de afgelopen twee jaar verzwakt.

De onverenigbaarheid van autocratisch kapitalisme en 
democratisch kapitalisme
Westerse bedrijven en consumenten profiteren van de Chinese economi-
sche ontwikkeling. Grote bedrijven exporteren naar China en produceren 
in China, meestal met minderheidsdeelnemingen. Veel Westerse techno-
logiebedrijven zijn met succes overgenomen en gefinancierd door Chinese 
bedrijven (b.v. Volvo). De Chinese markt wordt voor veel Westerse bedrijven 
steeds belangrijker en is soms al de grootste markt, zoals voor Volkswagen. 
Maar de lange termijn nadelen beginnen zichtbaar te worden. De strategi-
sche afhankelijkheid wordt voelbaar.
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Het Chinese staatskapitalistische model schuurt steeds meer met de begin-
selen van de vrije markt, ondanks de WTO. Alle belangrijke ‘private’ bedrij-
ven zijn gecontroleerd door de Staat. China koopt marktposities, biedt geen 
gelijke toegang, is niet transparant o.a. bij aanbestedingen en biedt geen 
rechtszekerheid. Economische macht wordt politiek aangewend (assertiever 
dan in het Westen). Er is sprake van een autocratisch staatskapitalistisch 
systeem, versus een democratisch kapitalistisch systeem dat open en vrij is 
met zoveel mogelijk zelfsturing en private financiering. Deze systemen zijn 
onverenigbaar en het Westen laat het (teveel) over zich heenkomen.

China’s internationale invloed neemt snel toe; het Westen kijkt toe
China levert steeds meer topdiplomaten als bestuurders van de internati-
onale economische instituties en VN Commissies. Door economische hulp 
krijgt China meer stemmen in de VN, o.a in de Human Rights Commission 
(ondersteunde de repressieve Chinese veiligheidswet voor Hong Kong) en 
World Health Organisation (stelde onder druk van China communicatie over 
Wuhan uit). China poogt de oorspronkelijke liberale democratische opera-
ting language en governance, zoals verwoord in de instituties te vervangen 
met ‘win-win en soevereiniteit’ oftewel zakendoen zonder verdere vragen en 
bemoeienis.
Trump weigerde deze uitdaging aan te gaan. Hij trok de VS terug uit de Paci-
fic en Atlantische handelsverdragen die Obama voor ogen had. Dit gaf China 
de ruimte om handelsverdragen te tekenen met Aziatische/Pacific landen 
(RCEP) en recentelijk met de EU (CAI). De liberale democratieën zijn hier-
mee uit elkaar gespeeld. De EU Commissie tekende het CAI tijdens de Hong 
Kong repressie, tegen de wens van Biden, waarschijnlijk op aandringen van 
Merkel en Macron om hun automobielindustrie te helpen. Het Westen staat 
dankzij Trump met 2-nul achter. Inmiddels is de ratificatie van de CAI van-
wege de Oeigoeren-kwestie onzeker geworden.

Het Chinese vijf jarenplan
Het plan is gericht op technologische superioriteit, autarkie en stimulering 
van de binnenlandse markt. China streeft naar 70- 80% zelfvoorziening 
van strategische technologieën en producten om politiek onafhankelijk te 
blijven. Wereldleiderschap wordt gezocht voor artificial intelligence, robo-
tisering, 5/6G en biotechnologie. Buitenlandse investeringen in China zijn 
welkom voor zover deze de autarkie niet belemmeren. Posities van Westerse 
bedrijven in China geven de CCP ook politieke macht.
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Er wordt een internationale digitale reservemunt gestart (DCEP). Inmiddels 
heeft de EU eenzelfde initiatief genomen.

China heeft ook de ambitie om wereldleider te worden in de milieu-indus-
trie. In 2060 wil China CO₂ neutraal zijn. Momenteel is China de grootste 
producent van CO₂, met een stijgende trend, maar legitimeert dit op basis 
van de achterstand per burger. De bouw van kolencentrales voor export 
en eigen gebruik gaat voorlopig door. Russisch gas wordt een belangrijke 
transitie energie. Windenergie en zonnecellen zijn belangrijk. Luchtkwa-
liteit heeft prioriteit (steden). Voor de lange termijn wordt volop ingezet op 
kernenergie, met meer kerncentrales in aanbouw dan in enig ander land. 
Inmiddels is China de grootste producent en exporteur van zonnepanelen 
en ook de grootste producent van elektrische voertuigen en batterijen. Het 
halen van de Parijse klimaatdoelen is sterk afhankelijk van wat China doet. 
China heeft als belangrijkste producent economisch belang bij een fors kli-
maatbeleid van andere landen.

De militaire budgetten stijgen met een indrukwekkende 10% per jaar. China 
wil militaire overmacht in de Zuid Chinese zee en wereldwijd gelijkwaardig-
heid ter ondersteuning van hun economische macht. Het kernwapenarse-
naal is relatief beperkt en gericht op afschrikking, vertrouwend op ‘mutual 
assured destruction’. Xi levert inmiddels ook een belangrijke bijdrage aan 
VN-vredesmissies. China vormt geen existentiële of territoriale bedreiging 
voor het Westen (het is historisch altijd al een enorme logistieke uitdaging 
geweest om de macht in het eigen uitgestrekte Midden-Rijk te behouden). 
Ook zal de CCP het democratisch systeem van het Westen niet aanvallen, 
omdat democratie in hun denken het Westen eerder zwak houdt dan sterk 
maakt. Destabiliseren is genoeg.

De zwaktepunten van China en risico’s
Naast de indrukwekkende prestaties van de CCP heeft China ook potentiële 
bedreigingen:

 ● Taiwan. Xi wil binnen 3 jaar Taiwan herenigen. Taiwan is een welva-
rende liberale democratie (nr.11 op Bloomberg democracies lijst). Tot 10 
jaar geleden kon Taiwan militair geloofwaardig tegenstand bieden. De 
familiebanden en handelsrelaties met het vaste land zijn sterk. China zal 
met een combinatie van militaire en economische druk proberen Taiwan 
zonder oorlog binnenboord te krijgen. Oorlog zou tot grote interne onrust 
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leiden en tot internationale sancties en embargo’s. Zou een vreedzame 
hereniging met Taiwan een democratisch zaadje kunnen opleveren voor 
heel China?

 ● Zuid Chinese zee. De opgespoten eilanden en de 500-mijlszone zijn niet 
legitiem. Het Westen blijft vrije doorvaart eisen. Clashes zijn goed moge-
lijk met geopolitieke consequenties.

 ● Noord-Korea. De VS kunnen Xi rechtstreeks aanspreken op het onmense-
lijk en onverantwoord gedrag van Kim Jongun. Er gaat geen raket de lucht 
in zonder een knikje van China, die het land volledig beheerst en gebruikt 
om hereniging met het Zuid-Korea te voorkomen. Praten met Kim Jongun 
is in het belang van China. China kan ook aangesproken worden op hun 
steun aan Iran die bescherming van China zoekt in ruil voor olie.

 ● Mensenrechten. Internationaal krijgt China steeds meer kritiek, vooral 
op de Oeigoerse kwestie in Xinjiang, die als genocide wordt aangemerkt. 
Diplomatieke spanning stijgt; er is een gijzeling van vijf Canadezen. Ook 
Chinese beïnvloeding in het Westen zal steeds meer kritiek krijgen en 
tegenreacties oproepen.

 ● Ongelijkheid. 50% van de bevolking leeft nog op het platteland en de (arme) 
helft daarvan moet een baan in de steden krijgen. De 1-kind politiek heeft 
geleid tot een grote groep ouderen met hoge kosten. Geboorten blijven nu 
achter vanwege kosten. De middenklasse groeit snel en zoekt meer zeggen-
schap en (spirituele) vrijheid. Er komen meer Chinese “Yuppen”.

 ● De staatsbedrijven zijn verliesgevend en hervormen niet. Chinese be-
drijfsorganisaties zijn over het algemeen zeer gelaagd en inefficiënt.

 ● China heeft weinig ideologische vrienden. Het is moeilijk symmetrische 
relaties te krijgen vanwege de Chinese ’exclusieve’ cultuur die, over het al-
gemeen, niet mengt en zich ook niet opdringt aan anderen. Chinese bui-
tenlandse werkers en studenten blijven merendeels in de Chinese internet 
bubbel. China kent geen immigratie, wel emigratie. Controle en politieke 
beïnvloeding van China van chinezen in het buitenland neemt toe.

 ● De vele landen met Chinese leningen en projecten hebben toenemend 
moeite om terug te betalen waardoor ze in een ‘debt trap’ komen met verlies 
aan soevereiniteit. China komt in een rol als economische kolonisator.

De strategie van China verandert niet en vraagt om een antwoord
Het ‘wishful thinking’ dat internet en economische groei automatisch tot li-
beralisatie zouden leiden is passé. China blijft totalitair met een autarkische 
staatsgeleide economie, die onverenigbaar is met een liberale vrije markt. 
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China gaat ook door met het aantasten van de liberaal democratische begin-
selen in de operating language en governance van de internationale instituties die 
de liberale beginselen van vrijheid, gelijkheid, rechtsstaat en morele vooruit-
gang bepalen. Zonder ‘engagement’ met China worden de liberale democratie-
en toenemend afhankelijk van China, met toenemende geopolitieke risico’s.
Fukuyama30 meende dat de liberale democratie de ultieme bestuursvorm zou 
worden. Huntingon31 meende dat beschavingen (zoals China) bepalend zijn. 
Fukuyama heeft later toegevoegd dat ook wanneer het totalitarisme terug-
komt, dit een tijdelijke stap zal zijn, waarna de evolutie richting democratie 
voortgaat. De menselijke natuur zal altijd naar de vrijheid zoeken…

Samenwerking met China moet doorgaan. De wereld is klein met steeds 
meer onderwerpen van gezamenlijk belang en toenemende economische 
verwevenheid, die stabiliseert en de welvaart verhoogt. Maar Westerse 
landen moeten gezamenlijk strategisch beleid ontwikkelen die de liberaal 
democratische samenleving veiligstelt. Lange termijn belangen moeten 
prevaleren boven de korte termijn belangen van nationale politiek en bedrij-
ven. Het democratische Westen zal verenigd China tegemoet moeten treden 
economisch en geopolitiek.

Eerst de economie, dán de waarden; het Westen is economisch 
veruit superieur
De gezamenlijke economieën van de leidende democratische landen, de 
Verenigde Staten, Europese Unie, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan 
en het Verenigd Koninkrijk zijn dominant. China heeft met 1,4 miljard in-
woners binnen enkele jaren de grootste GNP. Maar genoemde democratische 
landen hebben met 1 miljard inwoners meer dan het dubbele GNP én kennis 
van China. Wanneer het Westen strategisch samenwerkt met meer econo-

mische sturing (zoals China), kan 
zij China gezond tegenspel leveren 
en de liberaal democratische waar-
den veiligstellen.

Voorstel 1 The Free World 
Alliance (FWA)

De liberale democratieën verenigen 
zich in een Free World Alliance, ge-
initieerd door de G7 inclusief de EU. 
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De FWA wordt gaandeweg uitgebreid met andere landen die zich conforme-
ren aan de liberaal democratische beginselen.

De FWA is géén uitvoerend orgaan, maar agendeert en faciliteert met een 
kleine coördinerende organisatie. Contacten en uitvoering lopen via reguliere 
kanalen zoals Buitenlandse Zaken.

De doelen van de Free World Alliance zijn:
 ● De zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de liberale democratie verhogen.
 ● De gezamenlijke leverage gebruiken om economische en politieke afhanke-

lijkheid van het Chinese autarkisch staatskapitalisme te voorkomen.
 ● De oorspronkelijke liberale VN operating language en governance in de in-

ternationale instituties (die onder toenemende druk van China staan) te 
borgen, incl. de aandacht voor mensenrechten.

 ● Een nieuwe koude oorlog is niet aan de orde. Op tal van gebieden is sa-
menwerking nodig en stabiliserend. Het democratisch liberaal kapitalis-
me dient met open vizier “engagement ”aan te gaan met de autocratische 
krachten en met China in het bijzonder.

Voorbeeld onderwerpen voor de Free World Alliance:
 ● Snelle oprichting van een nieuwe Transatlantic Trade and Investment 

Agreement (TTIP), in combinatie met een nieuwe Trans-Pacific Partner-
ship (TPP), beiden eerder door Trump in de ijskast gezet. Hiermee ontstaat 
een uniek wereldomspannend handelsverdrag met een gezamenlijke BNP 
van meer dan het dubbele van China. Het zal de aantrekkelijkheid van de 
liberale democratie wereldwijd versterken en de liberale operating langu-
age en governance in de VN instituten helpen behouden. Uitbreiding met 
andere democratische landen is later mogelijk. Het levert wederzijdse 
gunstige condities en samenwerkingsmogelijkheden, zoals:
Vrij(lucht)verkeer; tariefvoordelen; zekere supply chains; technische stan-
daarden; R&D programma’s; educatie, en zeer belangrijk, cyber security.

 ● Aanzet voor een Democratic Development and Education Fund, voor landen op 
weg naar een liberale democratie, met nadruk op autonome ontwikke-
ling van hun economie.

 ● Sterkere verbinding van de NAVO met Pacific partners, gericht op verster-
king van de geopolitieke posities in de diverse gremia (inclusief ontwape-
ning), met als doel handhaving van stabiliteit en vrede.

 ● Aanzet tot het wereldwijd oprichten van Spinoza instituten (“de Staat 
heeft tot doel de vrijheid van de burger”), gericht op cultuur in brede zin 
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en uitwisselingen. Free World landen hebben relatief veel te bieden en 
kunnen wereldwijd gemakkelijk vrienden en verbinding maken.

Conclusie: de uitdaging van het autocratische Chinese “Midden-Rijk” vraagt om een antwoord 
van de liberale democratieën. Wij mogen er niet voor terugdeinzen de gezamenlijke superieure 
economische macht van een Free World Alliance strategisch aan te wenden om de liberale 
grondbeginselen hoog te houden en afhankelijkheid te voorkomen. Vive la Démocratie!

2.2  Democratisering van de overheid:  
nieuw maatschappelijke ecosysteem

In het vorige hoofdstuk werd aangegeven dat totalitaire regimes weinig op 
hebben met democratie. Sterker nog, zij beschouwen democratie als een 
ondermijning van hun macht. Zij bestrijden de democratie met nepnieuw-
scampagnes, beïnvloeding van verkiezingen en bedreigingen met militaire 
acties. Deze ontwikkeling bracht ons bij het voorstel om The Free World Wold 
Alliance op te richten om de democratie in de wereld te verdedigen.
Tegelijkertijd moet Nederland de democratie van binnenuit versterken. Onze 
democratie staat onder druk omdat er veel onvrede is. De burgers beschikken 
over veel kennis, veel contacten met medeburgers, terwijl de welvaartsver-
schillen in ons land toenemen. Als bij de overheid iets fout gaat, versterken 
de media de beeldvorming. Velen ervaren dat de welvaart aan hun voorbij 
gaat. De omstandigheden voor verspreiding van nepnieuws en bewuste 
misleiding van de publieke opinie zijn gunstig. De versterking van de demo-
cratie moet meer prioriteit krijgen. Vanuit een bedrijfskundige invalshoek 
bekijken we de potentie van transitiemanagement en zoeken we aansluiting 
van de overheid bij de vernieuwingen in de maatschappij.

Mark Dierkes is Programmamanager bij I-Interim Rijk, bedrijfskundige in de rol van Community 
manager en organisatieadviseur innovatie en digitalisering. Bijdrage op persoonlijke titel.
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De overheid vangt signalen op om haar focus te verleggen en haar organisatie 
aan te passen. Het resultaat is dat de overheid een werkbare relatie met het be-
drijfsleven moet onderhouden, maar de burger daarin moet betrekken om de 
burger beter te kennen en gebruik te maken van de mogelijkheden van de bur-
ger om zelf bij te dragen aan de welvaart van ons land. Vanuit de helikopter is 
waar te nemen dat er ecosystemen ontstaan waarin overheid, ondernemingen 
en burgers samen optrekken om maatschappelijke doelen te realiseren.

We concluderen dat de democratisering van de overheid een niet te missen 
aantrekkelijke toekomst is die op verschillende plaatsen reeds zichtbaar is. 
Een toekomst die het vertrouwen van de burger in de overheid versterkt.

Sociale en economische dilemma’s
Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 weten we dat sociale 
media een effectief middel zijn om het kiesgedrag van mensen te beïnvloe-
den. Christopher Wylie beschrijft in zijn boek Mindf*ck hoe Cambridge 
Analytica persoonsgegevens, voorkeuren en drijfveren van 87 miljoen Ame-
rikanen verzamelde om heel gerichte campagnes op hen af te sturen.32 Hij 
schrijft dat de onderliggende ideologie van de internetbedrijven niet tot doel 
heeft om de keuzevrijheid van mensen te bevorderen, maar juist om die te 
vernauwen, te filteren en te beperken ten behoeve van hun adverteerders.  
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Er is sprake van de ideologie van de naar winstmaximalisatie strevende 
markt. Het is een onwenselijke consequentie van het verdienmodel van soci-
ale media, dat is gebaseerd op advertentie-inkomsten en die worden gemaxi-
maliseerd door zeer nauwkeurige targeting. De gevolgen zijn verstrekkend. 
Als niet iedereen dezelfde informatie krijgt, zijn we al gauw geneigd te 
geloven dat andersdenkenden dom zijn. Als gevolg hiervan treedt er pola-
risatie van groepen op en worden de sociale media een bedreiging voor de 
democratie.

Ook voor overheden zijn er mogelijkheden om veel data van burgers en bedrij-
ven te verzamelen waarmee zij meer controle heeft over hetgeen in de samen-
leving plaatsvindt. De Chinese overheid was één van de eerste die de surveil-
lance technologie grootschalig toepaste en nu met behulp van vele miljoenen 
camera’s iedere Chinees een sociale gedragscode toekent. Wie zich niet netjes 
gedraagt, mag geen vliegticket kopen of met de snelle trein reizen.

Soshana Zuboff, emeritus professor van Harvard Business School en auteur 
van ‘The age of surveillance capitalism’, is heel stellig over de rol van de platforms 
in onze samenleving. Zij stelt dat als we de handel in menselijke organen en 
slaven kunnen verbieden, kunnen we ook social media verbieden. Simpelweg 
omdat deze onze democratie en vrijheid ondermijnen.33 Dit voorstel gaat ver, 
maar een strengere regulering van de platforms is noodzakelijk om onge-
wenste effecten terug te dringen. Alleen een sterke overheid kan de noodzake-
lijke vernieuwing van de platforms afdwingen. Deze ontwikkeling wordt vaak 
met the social dilemna aangeduid omdat de grote bijdrage van het internet aan de 
welvaart haaks staat op het ongewenste gebruik van hetzelfde medium.

Analoog is er sprake van een economisch dilemma. De economische groei van de 
laatste decennia heeft het mogelijk gemaakt dat veel nieuwe producten zijn 
ontwikkeld, veel nieuwe banen zijn geschapen en velen een goed inkomen 
hebben. Daartegenover staat dat de economische groei onder meer heeft ge-
leid tot versnelling van de klimaatproblematiek, tot meer welvaartsziekten, 
grotere verschillen tussen arm en rijk en meer witwassen van geld en fraude.

De missie van de rijksoverheid
Bioloog en televisiemaker David Attenborough, die twee Emmy’s won en in 
2020 het boek A live on our planet de achteruitgang van het milieu beschreef, 
wijst op de keuzes die in het verleden logische beslissingen waren. Willen 
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we overleven dan moeten we andere keuzes maken die voortdurend moeten 
worden aangescherpt. Op deze wijze zijn de keuzes onderdeel van een lerend 
systeem en is er verbinding met het nu. Op dit moment is de transitie naar 
een maatschappelijk model van de overheid een dergelijke grote stap. Een noodzake-
lijke stap, omdat de Rijksoverheid een integraal onderdeel van de samenle-
ving is geworden, niet de autonome leider ervan. De overheid in de digitale 
tijd heeft niet het mandaat om belangen tegen elkaar af te wegen en naar 
eigen inzicht te beslissen over investeringen in de toekomst. De missie van 
de rijksoverheid verandert.

De huidige missie van de rijksoverheid is:

‘De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenle-
ving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke 
organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, 
in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar 
af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de 
publieke zaak, integer en met kennis van zaken’.

De missie van de rijksoverheid in de digitale samenleving is een andere:

‘De Rijksoverheid werkt mee aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samen-
leving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen, ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor 
zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid draagt hieraan 
bij met de middelen waarover zij beschikt, investeert in de toekomst en treedt op als dat 
nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken’.

Inspelen op de versnelling van de digitalisering
De ontwikkeling van de digitale technologie wordt gekenmerkt door on-
stuimige, exponentiële groei. Ruim vijftig jaar geleden, in 1965, voorspelde 
Gordon Moore, de oprichter van Intel, dat de snelheid van de chips in onze 
computers elke twee jaar verdubbelt, tegen gelijkblijvende kosten. Deze 
voorspelling staat bekend als de ‘Wet van Moore’ en is nog steeds actueel. In 
de chip die wordt gebruikt in de iPhone 6, de A8, zijn 2 miljard transistoren 
verpakt op 89 vierkante millimeter. Zijn voorganger, de A7, heeft nog ‘maar’ 
1 miljard transistoren en is in omvang iets groter.



52 hoofdstuk 2

Inmiddels leven we in een tijd waarin deze technologie invloed heeft op de 
democratie. De mobiele telefoon is voor miljarden mensen een belangrijke 
bron van informatie. De communicatie versnelt, evenals de toename van 
maatschappelijk gewenste en ongewenste activiteiten. Tegelijkertijd ont-
staat er een data-driven maatschappij. De internetbedrijven van het eerste 
uur zijn nu vele miljarden euro’s waard en moeten met harde hand worden 
gedwongen om geen maatschappelijk ongewenste data te verkopen. De 
huidige tijdgeest is gespannen, onzeker en hectisch. De vele netwerken van 
uiteenlopende groepen vergroten de dynamiek.

De dominantie van de digitale technologie raakt vrijwel elke burger, elke 
onderneming en de hele overheid. Steeds weer zien we nieuwe digitale ap-
plicaties die voor de één een megawinst en voor de ander de ondergang van 
zijn bedrijf betekent. Als we willen overleven, moeten we te rade gaan bij de 
eerdergenoemde David Attenborough: maak het nastreven van eigen belang 
ondergeschikt aan het belang van de maatschappij.

Bedrijfskundige analyse van de digitalisering van de overheid
De organisatie van de overheid past zich aan. Bedrijfskunde, het vakgebied 
dat zich bezighoudt met de organisatie en de marktomgeving van bedrij-
ven, zorgt voor de methodologische hulpmiddelen waarmee kan worden 
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ingespeeld op de vermaatschappelijking van de samenleving. Bedrijfskunde 
heeft binnen de overheidsorganisatie veel potentie als deze discipline in-
tegraal wordt toegepast. Dat leidt ertoe dat de overheid ontdekt dat er veel 
meer mogelijkheden zijn om tot het gewenste doel te komen. Vooral het as-
pect dat de overheid democratisch wordt en gezamenlijk optrekt met bedrij-
ven en burgers, is een doorbraak in het denken. In de digitale maatschappij 
is immers alles en iedereen met elkaar verbonden, waardoor de overheid 
nieuwe relaties met ondernemingen en burgers kan aangaan.
Bedrijfskunde maakt gebruik van inzichten uit andere disciplines zoals be-
drijfseconomie, economie en transitiemanagement en is sterk op de praktijk 
gericht; veel inzichten zijn ontleend aan de praktijk en worden aangewend 
om de strategie en organisatie van bedrijven en andere organisaties voortdu-
rend aan te passen.

Drie onderwerpen vragen de aandacht: digitalisering, organisatie en transi-
tiemanagement.

Digitalisering
Digitalisering is een dwarsdoorsnijdend thema. Dit is indringend be-
schreven in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH), een reeks 
documenten waarin de overheid een toekomst breed inzicht geeft in de 
opties en mogelijkheden die er zijn in voor- en tegenspoed.34 In vrijwel alle 
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BMH-rapporten worden aspecten van digitalisering meegenomen, soms als 
probleem, soms als een deel van de oplossing, soms beide. Deze studies zijn 
niet gebonden aan een kabinetsperiode, maar aan de meerjarenhorizon die 
voor de onderhanden onderwerpen relevant is. Een aantal algemene thema’s 
tekent zich af: vraagstukken over menselijk kapitaal en data, de steeds 
meer aan elkaar gekoppelde thema’s van eerlijke concurrentie, veiligheid en 
technologische soevereiniteit. Boven dit alles speelt de vraag hoe de overheid 
hierop effectief en wendbaar kan sturen. De BMH-werkgroepen hebben di-
verse maatregelen uitgewerkt om knelpunten en urgente problemen op deze 
thema’s aan te pakken.

Vooralsnog wordt de overheid gehinderd door de waarneming dat de digitali-
sering bij de overheid niet als klantvriendelijk wordt ervaren en dat ook niet 
altijd is.
Enkele voorbeelden:

 ● Raad van State: Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering 
voor de rechtsstatelijke verhoudingen (2018). Hierin wordt geschreven 
dat de overheid achterloopt op het terrein van de digitalisering. De bur-
ger verliest vertrouwen in een overheid die zijn activiteiten niet met de 
gangbare digitale middelen kan organiseren. Hij gebruikt de social media 
om zijn ongenoegen te uiten en die met gelijkgestemden te delen. Hij 
weet niet wat wel en niet waar is en heeft geen regie op zijn eigen data. 
De Raad van State stelt ook vast dat digitale communicatie en gegevens-
verwerking nog niet gecoördineerd verlopen en dat overheidsorganen 
onvoldoende stilstaan bij de gevolgen daarvan voor de verhouding tussen 
de overheid en de burger.

 ● Rapporten van de Nationale Ombudsman: de burger snapt de organisatie van 
de overheid niet. Hij weet niet waar hij moet aankloppen. Het systeem 
waarmee de burger contact heeft, moet voor de burger duidelijk zijn. Dit 
wordt inmiddels ook onderkent door de overheid. In het rapport Werk aan 
Uitvoering wordt opgemerkt: Een goede uitvoering is cruciaal. Hoewel 
de dienstverlening van de Nederlandse overheid over het algemeen en 
vanuit internationaal perspectief bezien goed is, zijn er toch situaties 
waarin burgers in de knel komen. Doordat dienstverlening alleen digi-
taal beschikbaar is, is er sprake van te lange wachttijden of fouten in de 
uitvoering. Of door te ingewikkelde informatie, onlogische processen of 
een veelheid aan wetten en regels die burgers én uitvoering raken. In dit 
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rapport is de analyse gemaakt hoe het komt dat de balans door de jaren 
heen sluipenderwijs is verstoord door de dynamiek in de interactie tussen 
politiek, beleid en uitvoering te laten zien.35

 ● De parlementaire enquête toeslagenaffaire zal wellicht ten overvloede 
vaststellen dat de uitvoering door de overheid onder de maat is. De parle-
mentaire enquête is een succes als de onderzoekers ook vaststellen welke 
digitale applicaties ten onrechte niet zijn ingezet.

 ● https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_
eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoe-
slag.pdf

 ● Er wordt gewerkt aan de digitalisering:
▪ NL DIGIbeter is de agenda digitale overheid.36 Er wordt geïnvesteerd in 

innovatie, in het beschermen van privacy en andere publieke waarde, 
in de gebruiksvriendelijkheid van de applicaties, in de personalisering 
van de dienstverlening en het anticiperen op toekomstige ontwikke-
lingen.

▪ Nederlandse Digitaliseringsstrategie, 2018, die een transparante en 
toegankelijke digitale overheid moet realiseren.37

▪ De Wet openbaarheid van bestuur (Wob),38 de Wet hergebruik over-
heidsinformatie (Who)39 en de Wet open overheid.40 Er wordt gewerkt 
aan de informatiehuishouding van het rijk.41

▪ Toekomstverkenning Digitalisering 2030.42 In deze verkenning wordt 
aandacht gevraagd voor de lange termijn ontwikkelingen die on-
der meer de privacy en de autonomie van burgers kunnen schaden. 
Daarom gaan we anders denken over de waarde en toegankelijkheid 
van data: burgers, bedrijven en overheden zullen datasoevereiniteit 
verkrijgen. Dit impliceert dat zij zelf kunnen beslissen welke gegevens 
ze aan anderen beschikbaar stellen. Ook komen er decentrale oplos-
singen voor dataopslag, intelligentie en applicaties. Voor de ontwikke-
ling van de democratie is belangrijk dat er digitale platformen worden 
gebouwd waar mensen elkaar ontmoeten, nieuwe ideeën ontwikkelen 
en nieuwe vormen van samenwerking tot stand brengen. Ook wordt 
in de toekomstverkenning aandacht gevraagd voor autonomisering. 
Daarmee wordt aangegeven dat kunstmatige intelligentie in staat zal 
zijn om steeds meer activiteiten aan digitale systemen over te dragen. 
Een toepassing hiervan is opgenomen in hoofdstuk 2.10 van dit boek. 
De toekomst is begonnen.

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf
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De digitalisering bij de overheid gaat een periode van versnelling tegemoet. 
Maar het is niet te voorkomen dat niet steeds de laatste ontwikkelingen 
worden toegepast. De exponentiële ontwikkeling van de digitale technologie 
maakt het vrijwel onmogelijk om steeds de nieuwste technologie te imple-
menteren. De enige constante is de doorontwikkeling en implementatie in 
een lerende organisatie. Niet kan worden voorkomen dat de overheid belang-
rijke welvaartsproblemen niet kan oplossen, terwijl er digitale applicaties 
beschikbaar zijn. Er liggen digitale oplossingen op de plank voor onderwer-
pen als het bestrijden van leefstijlziekten (op diabetes 2 kan 2 miljard euro 
per jaar worden bespaard), de schuldhulpverlening kost 3 miljard euro per 
jaar te veel en het bestrijden van witwassen (kost Nederland 16 miljard euro 
per jaar). In de hoofdstukken 2.5, 2.7 en 2.9 van dit boek komen deze voor-
beelden aan de orde.

Organisatie en burger

Opgavegericht werken met data
De overheid kan bij het vaststellen van haar beleid, uitvoering en inspectie 
veel meer gebruik maken van data. De overheid zou zich kunnen spiegelen 
aan organisaties die de waarde van data hebben ontdekt en zo genoemd 
data-driven zijn. Die ondernemingen behoren tot de meest winstgevende 
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bedrijven in de markt. Onder hen zijn bedrijven die geen gemeenschap van 
aandeelhouders, werknemers en afnemers zijn maar een juridische entiteit. 
Dit heeft onder meer tot gevolg dat de werknemer en de klant niet een mens 
zijn maar een object. De overheid komt in deze situatie als zij het belang van 
de eigen organisatie vooropstelt en het belang van de burger negeert, zoals 
in de befaamde toeslagaffaire bleek. Deze affaire toont ten overvloede aan 
dat het voor de overheid noodzakelijk is om over relevante data van burgers 
en bedrijven te beschikken waardoor zij meer informatie heeft over hetgeen 
het overheidsbeleid teweegbrengt bij burgers en bedrijven.

Uit het oogpunt van de democratie is het ook ongewenst dat bedrijven op 
vele manieren data van burgers verzamelen door onder meer met cookies 
toestemming vragen om het internetgedrag van burgers te registreren maar 
geven de burger geen inzage in de data die zij van hen in hun systemen heb-
ben opgeslagen. Ook de overheid is niet geëquipeerd om burgers volledig te 
informeren inzake de data die zij van hen heeft opslagen. De gevolgen zijn 
verstrekkend. De kloof tussen overheid en burger is groot, en de relatie tot 
het bedrijfsleven is wantrouwend. De Europese General Data Protection Regula-
tion (GDPR) en de daarvan afgeleide Nederlandse Algemene verordening ge-
gevensbescherming (AVG), een in de wereld unieke beschermingswal tegen 
pottenkijkers, bieden enige bescherming. Organisaties, zowel overheid als 
bedrijfsleven, moeten kunnen aantonen dat ze de door burgers of klanten 
geleverde gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn geleverd. 
Beter is fatsoenlijk databeheer te ontwikkelen die het mogelijk maakt dat de 
burger de regie op de eigen data in handen heeft. De burger moet zelf kun-
nen bepalen wie zijn persoonsgegevens mag gebruiken. Estland strekt wat 
dit betreft tot voorbeeld. Daar is goed geregeld wie toegang heeft tot welke 
persoonsdata en burgers hebben daar zelf een grote stem in. Ze kunnen ach-
teraf nakijken wie hun data heeft ingezien en waarom. Transparantie ten 
top.’, aldus Bert Kroese, plaatsvervangend directeur-generaal van het CBS.43

Opgavegericht werken met informatie
Informatie is gestructureerde data. De belastingdienst, de sociale dienst, de 
arbeidsbureaus en vele andere publieke dienstverleners beschikken over veel 
data. Met gebruik van data-analyse beschikt de overheid over gepersonali-
seerde informatie die voor de burger belangrijk is. Google for Jobs, nu ook in 
Nederland operationeel, wijst werkzoekenden op vacatures die bij hen pas-
sen. Het UWV heeft vele vacatures in zijn kaartenbakken opgenomen, maar 
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doet nog niet wat Google doet: met algoritmen vraag en aanbod bij elkaar 
brengen.

Opgavegericht werken met kennis
Informatie is de grondstof voor kennisontwikkeling. De door de overheid 
verzamelde informatie wordt onder meer gebruikt om het overheidsbeleid te 
monitoren en te verbeteren. Het overheidsbeleid wordt zodoende gebaseerd 
op feitelijke data uit de maatschappij.

Opgavegericht werken met samen doen
In de digitale samenleving wordt veel gewerkt met data, informatie en ken-
nis. Als de overheid voornamelijk gebruik maakt van zelf verzamelde gege-
vens dan wordt dat alleen geaccepteerd als die informatie naadloos aansluit 
bij de behoeften en belangen van de bedrijven en de burgers. Als de overheid 
kiest om samen met ondernemingen en burgers op te trekken, dan kunnen 
er netwerken ontstaan die problemen analyseren, oplossingen zoeken en de 
implementatie ervan coördineren. Trekken we deze ontwikkelingen door 
dan zien we een vitale samenleving ontstaan waar top down, hiërarchisch, 
gezag wordt vervangen door charismatisch gedrag. De nieuwe netwerken 
zijn community ’s waar mensen met elkaar optrekken en elkaar ondersteu-
nen. Waar veel community’s zijn, ontstaat een rizomatische samenleving 
waar mensen met elkaar zijn verbonden als een wortelstelsel in de natuur 
dat zonder structuur en leiding voorziet in de primaire behoeften van de 
bomen en planten.44 De aanpak van Covid-19 en het optreden van overheden, 
ondernemingen en burgers is een ervaring die zich bij uitstek leent voor 
nader onderzoek naar het gebruik van digitale applicaties, de organisatie, de 
psychologie en sociologie van een belangrijk maatschappelijk thema.

In 2020 publiceerde de Raad van State een ongevraagd advies over ministeri-
ele verantwoordelijkheid.45 In dit advies constateert de Afdeling advisering 
van de Raad dat het samenspel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren 
in toenemende mate is verruwd. Niet alleen zijn de spelregels voor het nood-
zakelijke samenspel op de achtergrond geraakt, maar er zijn ook geleidelijk 
verschillende opvattingen over het samenspel ontstaan. Zo worden steeds 
vaker taken en bevoegdheden op afstand van de minister uitgevoerd, waar-
door ook onoverzichtelijk is wie verantwoordelijk is. Dat verlies aan samen-
spel probeert men vaak terug te winnen door gebruik van ‘systeemverant-
woordelijkheid of ‘stelselverantwoordelijkheid’, maar dat leidt juist tot een 
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te ruime uitleg van de ministeriële verantwoordelijkheid en overspannen 
verwachtingen van wat de overheid kan en mag. In deze analyse van de Raad 
van State ontbreekt een reflectie op de veranderende samenleving die eisen 
stelt aan de verantwoordelijkheid van de overheid. Een minister heeft im-
mers niet alleen een verantwoordingsplicht jegens het parlement, maar ook 
jegens degenen die samen met de overheid in de maatschappij werken aan 
een vitale samenleving. De Raad van State kan zijn advies aanscherpen door 
te adviseren dat de ministeriele verantwoordelijkheid moet worden gekop-
peld aan een CBS-welvaartsindicator (zie hoofdstuk 1.2). Ook de begroting 
moet worden gekoppeld aan een welvaartsindicator, waardoor meer beleids-
informatie wordt gegenereerd dan de verantwoording van het geld dat bin-
nen een ministerie aan beleid en uitvoering is besteed.

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) publiceerde in 2020 
het boek ‘Grenzeloos Samenwerken van A naar B, via B’ (2020).46 Daarin 
wordt aangesloten bij de eerder in dit hoofdstuk geformuleerde missie van 
de rijksoverheid in de digitale samenleving. Een citaat: ‘Maatschappelijke 
opgaven houden zich niet aan departementale grenzen. Daarom proberen 
overheden steeds meer over organisatiegrenzen heen samen te werken aan 
gedeelde opgaven. Grenzeloos samenwerken is niet alleen een ambitie, het is 
vooral ook een organiserend principe, waarin een omkering plaatsvindt van 
de keuze in het inherente dilemma van het organiseren van de overheid. Dat 
roept de vraag op hoe die beweging te kantelen is: grenzeloos samenwerken 
als regel, in plaats van als uitzondering. Zo wordt er op allerlei manieren ge-
werkt aan het doorbreken van grenzen binnen en tussen organisaties. Steeds 
vanuit het idee dat niet de structuren, randen en kaders leidend moeten zijn 
bij de aanpak van een opgave, maar dat de opgave leidend moet zijn bij het 
inrichten van een arrangement voor de aanpak van een maatschappelijk 
probleem. Daarbij moet worden aangetekend dat de essentie van grenzeloos 
samenwerken niet is dat er overal voor alles over grenzen heen moet worden 
samengewerkt. De essentie is anders: namelijk dat de opgave centraal staat 
bij het bepalen van de organisaties die betrokken zijn in hun onderlinge 
verhouding. Dat kan heel goed betekenen dat bezien vanuit de opgave een 
aanpak vanuit één organisatie nodig is.’

De rol van transitiemanagement
We lezen nog weinig over de ontwikkeling van collectieve meningsvorming. 
We zien dat individuele burgers die iets niet accepteren, elkaar gemakkelijk 
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weten te vinden zonder koepels of belangengroepen of brancheverenigin-
gen. We zien de verspintering van de politieke partijen. Er ontstaan veel 
kleine partijen, ieder met beloften die verwijzen naar welvaart/welzijn indi-
catoren. Hierdoor ontstaat een beweging waarin de burger gehoord wordt, 
met als gevolg dat er een nieuw collectief bewustzijn wordt gecreëerd. Waar 
leidt die vernieuwing toe?

De vernieuwing van de inrichting van de maatschappij
De overheid, het bedrijfsleven en de burgers komen in een nieuwe relatie tot 
elkaar.

De overheid is het hoogste bevoegd gezag. De belangrijkste taken zijn het door 
middel van beleid leveren van een bijdrage aan de oplossing van maatschap-
pelijke problemen, het handhaven van de openbare orde en rechtsorde door 
middel van rechtsvorming en rechtshandhaving. Ook het voortbrengen van 
goederen en diensten waaronder collectieve goederen, het reguleren van 
de markt en het corrigeren van marktfalen zijn overheidstaken.

Het traditionele model van de organisatie is de autonome overheid die naar 
eigen inzicht haar taken formuleert en uitvoert. Dit model verliest zijn 

Het nieuwe ecosysteem van de maatschappij
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kracht omdat de complexiteit van de samenleving zo groot is dat het wet-
telijk gezag steeds vaker niet verder reikt dan het optreden in het kader van 
crisismanagement. In de laatste 50 jaar is de faciliterende overheid tot ont-
wikkeling gekomen. Het is de overheid die de ontwikkeling van de samenle-
ving in hoge mate aan de marktsector overlaat. De regulering van de markt 
komt in samenspraak met het bedrijfsleven tot stand. De belangen van de 
burger worden niet of nauwelijks onderkend en hebben weinig prioriteit. 
Verwacht mag worden dat een nieuw model zijn intrede doet: de participe-
rende overheid, die ook wel de responsieve overheid wordt genoemd. Deze 
overheid zet welvaartindicatoren klimaat, inkomensongelijkheid en vele an-
dere hoog op de politieke agenda. De beleidsvorming en de beleidsuitvoering 
van de overheid wordt een samenspel met bedrijven en burgers.

Ondernemingen zijn organisaties die voor eigen rekening en risico de produc-
tiemiddelen arbeid, kapitaal en kennis bijeenbrengen om daarmee een 
inkomen te genereren. De ontwikkelingen in deze sector hebben enige over-
eenkomst met de veranderingen bij de overheid. Ook voor ondernemingen 
wordt de bedrijfsvoering steeds ingewikkelder, steeds innovatiever en steeds 
internationaler. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, zegt ‘dat er een 
koerswijziging nodig is. Een nieuw kompas, waarmee ondernemers zich 
richten op brede welvaart, gelijke kansen en een duurzame economie. Het 
idee dat het bedrijfsleven zorgt voor economische groei en banen en dat de 
rest vervolgens vanzelf wel komt, laten we los. Want dat blijkt niet zo te zijn. 
Of in ieder geval: niet meer.’47

Niet alleen ondernemers zetten de ramen en deuren open om deze verande-
ringen tijdig en professioneel te implementeren. Ook consumenten, werk-
nemers en zelfs aandeelhouders verlangen van bedrijven dat zij maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is steeds minder een show case van bedrijven om te laten zien dat zij maat-
schappelijke betrokken zijn. Zij ervaren dat Klimaattafels en de Preventie-
contracten te vrijblijvend zijn en worden steeds vaker actieve partners in 
welvaartgerichte initiatieven.

Burgers zijn in de huidige, digitale tijd niet eerder zo overvloedig geïnformeerd 
over de ontwikkelingen in de samenleving en hebben meer mogelijkheden 
dan ooit tevoren om netwerken te vormen voor overleg en politieke activi-
teiten. De burger komt meer dan ooit in aanraking met nieuwe producten, 
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meningen en mogelijkheden. Ook zij zoeken in de digitale samenleving naar 
een nieuw mandaat. Burgers krijgen meer zeggenschap in de democratie.

De maatschappelijke coöperatie is een nieuwkomer in de democratie. Het is een 
institutionele ontwikkeling waarin de overheid (Eerste Sector), de onder-
nemingen (Tweede Sector) en de burgers (Derde Sector) samenwerken aan 
de versterking van de welvaart. Met name dankzij de digitalisering zijn er 
nieuwe, efficiënte mogelijkheden om vaak verrassende mogelijkheden met 
de vorming van digitale netwerken tot belangrijke prestaties te komen die de 
welvaart vergroten. In deze nieuwe instituties is de leiding van deze maat-
schappelijke projecten in handen van een maatschappelijke coöperatie (Vier-
de Sector) die een robuuste maatschappelijke doelstelling nastreeft. Deze 
coöperatie stelt met de overheid, ondernemingen en burgers de strategie vast 
die tot het beste resultaat moet leiden. Alleen de participanten die de beste 
voorstellen hebben ingediend, worden toegelaten tot het ecosysteem. Zodra 
een andere overheid, een andere onderneming of burgerinitiatief een beter 
idee heeft, neemt die de plaats in van degene die eerder was toegelaten. Op 
deze wijze ontwikkelt de maatschappelijke coöperatie zich tot een sterke lei-
der van een hoogwaardig en effectief systeem. Deze coöperatie geeft leiding 
aan de organisatie van welvaart bevorderende initiatieven. In hoofdstuk 2 
staan voorbeelden van dergelijke ecosystemen.

Het voorgestelde nieuwe ecosysteem van de maatschappij belichaamt deze 
manier van denken over het omgaan met de problemen van de samenleving. 
De participanten in het ecosysteem zijn met elkaar verbonden door de ro-
buuste doelstelling van deze maatschappelijke coöperatie. De participanten 
zijn tegelijkertijd autonoom. Alleen de participanten met het beste product 
dat past bij de doelstelling van het ecosysteem, krijgen de accreditatie om on-
der de vlag van het ecosysteem te opereren. De complexiteit van maatschap-
pelijke problemen brengt met zich mee dat het beste product alleen wordt 
gevonden in onderling overleg met andere participanten. De samenwerking 
wordt met enige regelmaat aangepast aan de veranderende omstandigheden.

Autonomie-in-verbondenheid
Thijs Homan, hoogleraar Implementation and Change Management, Open Universi-
teit Nederland, wees in een artikel op de moeizame maatschappelijke discus-
sie over de oorzaken van de coronapandemie. Daarbij wordt vaak opgemerkt 
dat corona een gevolg is van een verzameling van grote en dieperliggende 



63Tien voor stellen

problemen. Onder meer worden genoemd: de scheve inkomensverdeling, de 
loonstijging die achterblijft bij de arbeidsproductiviteitsstijging, het doorge-
slagen marktdenken, ongelijkheid, discriminatie en klimaatproblematiek. 
Deze problemen worden herleid tot het neoliberale denken en het daarmee 
verbonden vrije, autonome mensbeeld. De conclusie is dat het individualisme 
te ver is doorgeschoten. De discussie gaat vervolgens over de wenselijkheid 
van een nieuw maatschappelijk model waarin termen als samenwerking, 
gemeenschapszin, coöperaties en waardecreatie worden gebezigd. Homan 
noemt dit het gemeenschapszinmodel. Hij voegt eraan toe dat dit model 
geen oplossing zal bieden omdat beide modellen maar één dimensie van de 
complexe werkelijkheid naar voren haalt. In beide modellen wordt namelijk 
gezocht naar eenvoud, overzicht, weerbaarheid en sterke leiders, terwijl de 
werkelijkheid steeds complexer wordt. In zijn visie moet de maatschappij 
zich ontwikkelen in de richting van ‘autonomie-in-verbondenheid’. Dit impliceert 
dat we met elkaar moeten omgaan vanuit een non-directieve, respectvolle en 
luisterende houding naar zowel onszelf als de ander. Anders gezegd: respect-
vol, ontvankelijk en non-directief samenwerken. Op deze manier zijn we in 
staat om met de complexe dynamiek van vandaag om te gaan.

Bedrijfskundige invulling van het nieuwe ecosysteem
De overheid vervult traditiegetrouw een faciliterende rol in de aansturing 
van de marktsector. In overleg met de werkgevers- en werknemersorgani-
saties wordt het beleid voor de marktsector bepaald. In de komende decen-
nia zullen maatschappelijke beleidsdoelen vaker de agenda van de overheid 
bepalen. In tegenstelling tot de georganiseerde marktsector, is de ontwikke-
ling van de welvaart niet geïnstitutionaliseerd. Het klimaatprobleem heeft 
geen eigenaar en derhalve geen eigen strategie. Overheid en ondernemingen 
worden derhalve slecht aangestuurd in de uitoefening van hun maatschap-
pelijke rol. Met de bewustwording van de ernst van de ontwikkeling van de 
welvaart, dient zich een nieuwe institutionele invulling aan. Het nieuwe 
ecosysteem, dat het maatschappelijk probleemoplossend vermogen mobili-
seert om de welvaart van ons land te vergroten.

De opkomst van de Vierde Sector betekent het einde van het poldermodel. 
Het poldermodel is een samenwerkingsverband waarin alle participanten 
zich inspannen om een resultaat te bereiken dat voor iedereen acceptabel 
is. Het gevolg is dat de afspraken doorgaans niet ingrijpend of zelfs niet 
bindend zijn. De Vierde Sector daarentegen is een ecosysteem dat eenieder 
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verenigt die deel uitmaakt van het maatschappelijk probleemoplossend 
vermogen.

Democratisering van de overheid
De overheid die de laatste 50 jaar veel waarde hechtte aan de economische 
visie waarin de marktsector werd gezien als de enige bron van welvaart, 
staat aan de vooravond van haar democratisering. Deze ontwikkeling wordt 
geïllustreerd op de Kennisbank Openbaar Bestuur waar een digitale ten-
toonstelling een historisch overzicht geeft van vijftig jaar ontwikkeling van 
de rijksdienst. In een tijdlijn worden mijlpalen in de vernieuwing van de 
rijksdienst beschreven en geduid.48 Er wordt ook vooruit gekeken. De over-
heid moet de belangen van het bedrijfsleven en de noodzaak om zich meer 
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te richten op maatschappelijke doelen tegen elkaar afwegen. Dit heeft tot 
gevolg dat voor een aantal maatschappelijke vraagstukken een andere wijze 
van besturing moet worden gezocht. Er wordt in dit verband gesproken over 
een netwerkprobleem: een groot aantal partijen is betrokken met uiteen-
lopende waarden, visies en belangen en met fragmentatie van macht en 
verantwoordelijkheid. Er is geen actor die eigenstandig tot een oplossende 
interventie kan komen.

Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om op een andere manier leiding 
te geven aan transitieprocessen. Het netwerkkarakter van de samenleving 
brengt met zich mee dat het overheidsbeleid in de ene omgeving anders 
wordt beleefd dan in een andere omgeving. Door hierop in te spelen geeft de 
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overheid veel ruimte aan initiatieven van burgers, ondernemingen en an-
dere organisaties. Het maximaal benutten van maatschappelijk potentieel 
leidt tot vergroten van het maatschappelijk probleemoplossend vermogen. 
Een overheid die meer overlaat aan maatschappelijke actoren, moet veel 
charisma hebben om zo nodig op afstand te kunnen sturen.

Gewenste toekomst

Burgers
Het vertrouwen van de burger in de maatschappij neemt toe. De maatschap-
pelijke onderwerpen die bij de parlementsverkiezingen aan de kiezers wordt 
voorgelegd, vormen na de verkiezingen de agenda van de nieuwe coalitie die 
het land gaat besturen. De nieuwe regering zal naast een plan van aanpak 
voor de ontwikkeling van de marktsector, ook een prioriteitenlijst presen-
teren met de welvaartsthema’s(indicatoren) die de burgers hebben gekozen. 
Zodoende krijgt de burger meer welvaart en meer vertrouwen in de politiek. 
Het zijn deze outputcriteria die zorgen voor een nieuw collectief bewustzijn. 
De rol van de Nationale Ombudsman wordt nog belangrijker en zou groot-
schalig moeten worden uitgebreid met rapportages over het belang van de 
burger bij de 40 welvaartindicatoren van het CBS.

Politiek
De digitale ontwikkeling maakt het mogelijk dat politieke partijen concrete 
doelstellingen formuleren die voor hun kiezers herkenbaar zijn. Door de 
indicatoren voor welzijn/welvaart als start voor de dialoog met de burgers te 
kiezen ontstaat meer betrokkenheid van de burgers. Hierdoor ontstaan ver-
banden tussen stemgedrag en tevredenheid. Als burgers meewerken aan het 
realiseren van welvaartsdoelen, wordt veel maatschappelijke vitaliteit gesti-
muleerd. Als de burger zelf zijn inzet en prestaties digitaal opslaat en de data 
met anderen deelt, ontstaat er een databank waarmee de organisatie van de 
welvaart kan worden bestuurd. De burger maakt een persoonlijke analyse 
waarvan hijzelf eigenaar is. M.a.w. hij kijkt in een spiegel waarin hij zich-
zelf herkent. In de zorg voor leefstijlpatiënten is deze vorm van zelfzorg met 
digitale ondersteuning van artsen en coaches een (te) langzaam groeiende 
ontwikkeling. Deze zorg omvat onder meer diabetes, obesitas, hart- en vaat-
ziekten waarin jaarlijks 20% van de zorgkosten worden uitgegeven. Het totale 
zorgbudget in Nederland bedraagt grofweg € 100 miljard.49 De realisatie van 
deze welvaartwinst wacht op het startsein van de overheid, zorgverzekeraars 



67Tien voor stellen

en zorgverleners. De digitale invulling van deze zelfzorg en de organisatie 
van het digitale zorgsysteem liggen op de plank van de vele organisaties en 
bedrijven die deze toepassingen aan zorgorganisaties aanbieden.

Overheid
Het overheidsbeleid richt zich met meer overtuiging op het mobiliseren van 
maatschappelijke krachten die de vitalisering van de samenleving stimule-
ren. De democratische overheid conformeert zich aan robuuste doelstellin-
gen die met burgers en ondernemingen is afgesproken. Het beleid bestaat uit 
inhoud geven aan het ecosysteem waarmee de samenleving haar krachten 
bundelt. De overheid, die partner is in deze aanpak, modificeert haar activi-
teiten zodanig dat zij daarmee de realisatie van welvaartsdoelen bevordert.
Het ambtelijk apparaat wordt flexibel ingericht. De welvaartsdoelstelling 
staat centraal en wordt zodanig ingevuld dat ook de ambtenaar handelt alsof 
hij in dienst is van het grote geheel en daar zijn talenten inzet. De begro-
tingscyclus wordt gestuurd door de uitkomsten van de maatschappelijke kos-
ten/baten analyses die zijn gekoppeld aan de welvaartsindicatoren van het 
CBS (zie hoofdstuk 1.2).

Het integreren van het markt- en maatschappijmodel is de nieuwe missie 
voor het ambtelijk apparaat. Dit leidt tot de volgende elementen:

 ● Als ambtenaar ben je burger, ervaringsdeskundige en professional: je 
gebruikt deze verschillende identiteiten in je werk en niet alleen als je 
professioneel aan het werk bent.

 ● Elke ambtenaar accepteert dat deze transformatie nodig is.
 ● De ambtenaar geeft op basis van outputcriteria zelf zijn bijdrage vorm. 

Bij conflicten wordt het systeem van de gezonde tegenspraak gevolgd. Elk 
ministerie heeft een lijst met gezonde tegenspraak. De minister en poli-
tiek omarmen dit en bespreekt dit als reflectie op eigen handelen. Han-
teer hiervoor de methode Leren van fouten; op weg naar een open fouten-
cultuur zoals opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).50

 ● De ambtenaar in de veranderende overheid zoekt niet alleen naar samen-
werking binnen de overheid maar ook naar nieuwe vormen van samen-
werking met burgers en ondernemingen. Ambtelijk vakmanschap en 
talenten benutten door te werken in triple O (samenspel maatschappij 
(ondernemingen), onderwijs/wetenschap en overheid). Nieuwe vormen 
betrekken ook de burger in de samenwerking en een nieuwe term doet 
zijn intrede: Triple O wordt Quadruple Helix (QH).
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Bedrijven & instellingen
De cirkel is rond als ook bedrijven & instellingen hun verantwoordelijkheid 
voor de welvaart, inhoud geven. Niet alleen door het voldoen aan de wettelij-
ke verplichtingen inzake de rapportage over de inspanningen op het gebied 
van duurzaamheid, maar ook door actief te participeren in samenwerkings-
verbanden die de welvaart van de burgers vergroten. Verwacht mag worden 
dat de maatschappelijke opstelling van ondernemingen steeds vaker als 
een noodzakelijke inspanning is om de continuïteit van de onderneming in 
stand te houden. Maar maatschappelijke problemen vragen om collectieve 
acties. Klimaattafels en de Preventiecontracten behoren tot de verleden tijd.

Naar een nieuw sociaal contract
In februari 2021 publiceerde Pieter Omtzigt het boek: Een nieuw sociaal con-
tract. Daarin formuleert hij enkele voorstellen die aansluiten bij de rol van 
de overheid in de digitale samenleving.

Volgen wij het model van het nieuwe ecosysteem van de maatschappij dan 
stelt Peter Omtzigt onder andere voor:

 ● Stimuleer een levendig en onafhankelijk maatschappelijk middenveld. In 
het verleden zijn scholen, ziekenhuizen en zelfs universiteiten onafhan-
kelijk van de staat opgericht. Die wortels zijn verdwenen en vervangen 
door een subsidierelatie met de overheid die leidt tot afhankelijkheid. 
Hierdoor is het maatschappelijk middenveld te veel vervlochten geraakt 
met de overheid.
Commentaar: Het maatschappelijk middenveld moet zich als zelfstandige 
organisatie ontwikkelen. De relatie met overheid wordt vervangen door 
deelname aan ecosystemen waarbinnen de plannen en activiteiten van 
deze organisaties worden afgestemd met zowel de overheid, de onder-
nemingen en de burgers. Op deze wijze vinden zij hun autonomie-in-
verbondenheid.

 ● Maak meer gebruik van de grondwettelijke basis van kerntaken van de 
overheid:
Artikel 20 1. De bestaanszekerheid van de bevolking en spreiding van wel-
vaart zijn voorwerp van zorg van de overheid.
Dit betekent bijvoorbeeld dat de overheid moet definiëren wat het sociaal 
minimum is voor verschillende huishoudsamenstellingen. Dit sociaal 
minimum is dan ook het uitgangspunt voor bijvoorbeeld de hoogte van 
uitkeringen en belastingen.
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Artikel 22 2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van 
zorg van de overheid.
Artikel 23 1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg van de 
regering.
Commentaar: De overheid moet niet alleen meer werk maken van de ta-
ken die deze artikelen in de grondwet haar opdraagt, maar ook andere 
robuuste maatschappelijke doelstellingen toevoegen. Deze taken van de 
overheid geeft meer stabiliteit en meer vertrouwen bij de burgers.

 ● Vernieuw de politieke betrokkenheid van de burger.
Vertrouwen in elkaar en in de overheid is alleen mogelijk als iedereen zeg-
genschap heeft en mee kan doen. De betrokkenheid van burgers moet van 
onderop worden georganiseerd. Daardoor wordt voorkomen dat het poli-
tieke debat voornamelijk wordt gevoerd door een hoogopgeleide deskundi-
ge elite. Voorstel: instellen van kieskringen die in principe samenvallen 
met de provincies. Dit versterkt de band tussen kiezers en gekozenen.
Commentaar: Dit voorstel van Pieter Omtzigt is minder wenselijk. De 
relatie met de burger moet worden versterkt door de instelling van Open 
Burgerraden. Dat onderwerp wordt uitgewerkt in de bijdrage van Jan 
Karel van der Staay in het volgende 
hoofdstuk.

Voorstel 2  Nieuw maatschappelijk 
ecosysteem testen in 
de zorg

De overheid, het bedrijfsleven en de 
burgers komen in een nieuwe relatie 
tot elkaar. Dit samenspel vindt plaats 
in een ecosysteem waarin iedere 
deelnemer zijn expertise en zijn daad-
kracht inbrengt. Het ecosysteem wordt 
geleid door een maatschappelijke coöperatie, een nieuwkomer in de demo-
cratie.

Deze maatschappelijke coöperatie streeft een robuuste maatschappelijke 
doelstelling na. In overleg met de overheid, ondernemingen en burgers 
wordt de strategie ontwikkeld die tot het beoogde resultaat moet leiden. 
Deze strategie wordt gepubliceerd en iedereen die van mening is een rol te 
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kunnen spelen in uitvoering van de strategie, kan zijn voorstel indienen. De 
leiding van het ecosysteem kiest de beste voorstellen. Dee indieners ervan 
worden toegelaten tot het ecosysteem. Zodra een andere overheid, een an-
dere onderneming of een ander burgerinitiatief een beter idee heeft, neemt 
die de plaats in van degene die eerder is toegelaten. Anders geformuleerd: bij 
de start van een deelname worden de condities van de exit geregeld. Op deze 
wijze ontwikkelt de maatschappelijke coöperatie zich tot een sterke leider 
van een hoogwaardig en effectief systeem, dat innovatief, klantgericht en 
maatschappelijk relevant is. Het voorgestelde nieuwe ecosysteem van de 
maatschappij is een bijdrage aan het recente politieke debat over de vernieu-
wing van de bestuurscultuur in Den Haag.

Een proefproject moet de wenselijkheid van dit voorstel bewijzen. Een eerste 
mogelijkheid dient zich aan. In november 2020 startte het ministerie van 
VWS een consultatieronde over de vraag: Hoe kunnen we de Nederlandse 
zorg in de toekomst op het hoogste niveau houden en verder verbeteren? In 
de Discussienota “Zorg voor de Toekomst” die het ministerie bij de start van 
de consultatieronde publiceerde, wordt opgemerkt: ‘De efficiency in de zorg 
laat te wensen over, er is geen robuuste strategie om de doelmatigheid van 
de zorg te verbeteren.’ Het zijn harde uitspraken van de overheid, die vragen 
om grootschalige initiatieven. In januari 2021 meldde het ministerie dat 300 
voorstellen zijn ingediend en tevens dat de besprekingen beginnen als het 
nieuwe kabinet is aangetreden. Het ministerie wil in gesprek gaan met alle 
betrokken partijen in en rond de zorg, zoals ervaringsdeskundigen, beroeps-
organisaties, zorginstellingen, gemeenten, vakbonden en verzekeraars. 
Maar de patiënt zit niet aan tafel. Het gesprek gaat over de belangen van de 
overheid en van de dienstverleners. Het ministerie moet als proefproject pa-
rellel aan deze gesprekken voeren die uitsluitend over de beste behandeling 
van veel voorkomende ziekten gaan waarbij de meest recente en meest ef-
ficiënte protocollen worden gebruikt. Als het belang van de patiënt centraal 
staat, dan ontstaat er een discussie over bijvoorbeeld de beste behandeling 
van de 5 miljoen leefstijlpatiënten in ons land waar digitale ondersteuning en 
actieve patiënten participatie te weinig wordt ingezet. (Zie ook voorstel 5)

Tot slot
De democratisering van de overheid is begonnen. De bedrijfsstrategie van de 
overheid moet hierop worden ingesteld. Er wordt in toenemende mate een 
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beroep gedaan op de bedrijfskunde om het maatschappelijk model inhoud te 
geven. Er zijn zeer veel aanwijzingen dat zowel bij overheid als bedrijfsleven 
het welvaartbelang niet alleen wordt onderkend maar ook meer prioriteit 
krijgt. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, ondernemin-
gen en burgers. Als we de handen ineenslaan dan ontdekken we de symbiose 
tussen markt en maatschappij en ervaren we dat in een vitale samenleving 
welvaart en economische voorspoed elkaar versterken.

Deze beweging is robuust en volop in ontwikkeling:
 ● Digitalisering: in de publieke sector onderzoeken steeds meer instituten de 

mogelijkheden om gebruik te maken van de digitale ontwikkeling. De 
geest is uit de fles en daarmee zijn er steeds minder obstakels om tege-
moet te komen aan de burger die betere en gepersonaliseerde dienstverle-
ning vraagt, de ondernemer die met de overheid robuuste strategieën wil 
vormgeven, niet in de laatste plaats om de internationale concurrentie 
te weerstaan. De overheid zelf wil een antwoord geven op de veelvuldige 
kritiek op de kwaliteit van de publieke dienstverlening.

 ● Organisatie: De Raad van State maakt zich zorgen over de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Andere instituten zoeken naar grenzeloos samen-
werken. Een voor de hand liggende strategie is om bij het oplossen van 
politieke vraagstukken te zoeken naar de welvaartindicatoren die hierbij 
een rol spelen. Een politiek probleem wordt dan een maatschappelijke 
opgave die de overheid in samenwerking met ondernemingen en burgers 
kan oplossen. In deze situatie wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
maatschappelijke kosten- en batenanalyses.

 ● Transitiemanagement: de vormgeving van het maatschappelijk model is 
een nieuwe fase in de ontwikkeling van de sociale wetenschappen. Door 
de digitalisering zijn er vele ontwikkelingen die invloed hebben op het 
collectief bewustzijn van de maatschappij. Het is de hoogste tijd dat 
regelgeving wordt ontwikkeld om de digitale platforms te dwingen hun 
maatschappelijke rol volgens het autonomie-in-verbondenheid model in 
te vullen.

 ● Het resultaat van deze ontwikkelingen komt tot uitdrukking in de 
welvaartswinst die wordt geboekt. Een doelmatiger besteding van de be-
schikbare productiemiddelen heeft ook gevolgen voor de koopkracht van 
de burger en derhalve voor de ontwikkelingen in zowel de marktsector als 
de welvaart in de samenleving.
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De zorgen die wereldwijd wordt uitgesproken over de toekomst van het leven 
op deze planeet, zijn voortekenen van de komst van een nieuw maatschappe-
lijk model van de overheid. We maakten melding van de bioloog David Atten-
borough die als geen ander heeft beschreven en gefilmd hoezeer generieke 
keuzes noodzakelijk zijn. Ook met de ‘autonomie-in-verbondenheid‘-visie 
van Thijs Homan bereiden we ons voor op een turbulente tijd. Met de de-
mocratisering van de overheid zetten we belangrijke stappen om ook onder 
die omstandigheden leiding te kunnen geven aan onze democratie. David 
Attenborough zou zeggen:

 ● Omarm de nieuwe wijsheid (filosofie)
 ● Gebruik het maatschappelijk model (sturen op welvaartsindicatoren)
 ● Geef deze wijsheid voeding waardoor we onze maatschappij meer wel-

vaart geven en de burger meer vertrouwen.
 ● Nederland moet een voorbeeld zijn binnen de Europese Unie en in de wereld.

Laten we dit gedachtegoed verder vormgeven. Geef de burger een nieuw elan 
met daadkracht, handelsgeest, dynamiek, durf en een voldaan gevoel waarin 
we ervaren dat het ons bindt. Dit geeft de burger vertrouwen. Met een nieuw 
collectief bewustzijn versterken we de democratisering van de overheid.

Conclusie: in een maatschappelijk ecosysteem bepalen overheid, ondernemingen en burgers 
samen de beste manier om welvaart te creëren.

2.3  Democratisering van de burger:  
het Open Burgerberaad

In de huidige tijd wordt de democratie opnieuw vormgegeven. De maat-
schappij verandert door de digitale technologie die exponentieel groeit, 
een steeds grotere bron van informatie ontsluit en veel netwerken creëert. 
Wie deze trend doortrekt, komt uit bij de democratie, die niet alleen wordt 
ingevuld door gekozen parlementariërs, gezaghebbende belangenorgani-
saties en opinieleiders die steun zoeken voor hun eigen standpunten, maar 
ook door mensen die inhoud willen geven aan de wereld om hen heen. Deze 
ontwikkeling is onomkeerbaar en is zodanig sterk dat de overheid, politieke 
partijen en belangenorganisaties steeds vaker met deze burgers over maat-
schappelijke onderwerpen discussiëren. De Open Democratie is geboren.
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Jan Karel van der Staay is actief als ‘trusted advisor’. Eerder was hij werkzaam als general counsel 
en Chief legal Officer onder meer bij Philips, Rabobank, NUON, AkzoNobel en NS

Influencers
Belangrijke kwartiermakers van deze ontwikkeling zijn de influencers, vaak 
twintigers, de generatie die het meest “digitaal fit” is. Zij weten niet beter 
dan dat de wereld online is. Deze generatie blijkt veel wendbaarder, creatie-
ver maar ook meer vastberaden en doelgerichter te zijn dan degenen die deel 
uitmaken van de overlegcultuur die de laatste decennia dominant was.

 ● Volgens de Amsterdam School of Creative Leadership, THNK, heeft ‘de 
wereld dringend behoefte aan creatieve geesten’. Dat is wat de ‘founding 
fathers’ ondernemer Bas Verhart (PICNIC en Media Republic) en voormalig 
McKinsey partner Menno van Dijk, beoogden met THNK: de deelnemers 
leveren een concrete bijdrage aan een betere wereld. “Wij geloven dat de 
wereld zo complex is en zulke grote problemen kent dat er een nieuw type 
leiderschap nodig is om deze problemen op te lossen. De leiders van de 
toekomst moeten hun linker- en rechterhersenhelft kunnen gebruiken.”, 
zegt Mark Vernooij, manager van THNK en zelf ook ondernemer.

 ● Eenzelfde denkwijze treffen we aan in wetenschappelijke centra zoals het 
Hubrecht Instituut in Utrecht waar Alexander van Oudenaarden en Hans 
Clevers de directie vormen. Daar werken jonge onderzoekers uit alle delen 
van de wereld. Zij werken vanuit een sterke drive: ‘wij willen progressie’ 
en krijgen veel ruimte om zelf hun koers te kiezen.

 ● Oud-president Obama weet via Instagram grote groepen high school leer-
lingen te enthousiasmeren om over de toekomst na te denken. Obama is 
een influencer, die op Twitter door 130 miljoen mensen wordt gevolgd. Op 
zijn beurt heeft Rapper BOEF 1,4 miljoen volgers op Instagram en 765.000 
op YouTube en stelt via zijn Instagram-account vragen aan het RIVM over 
corona.
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 ● Ook kenmerkend voor deze tijdgeest is New Order of Fashion. Het is een 
open, gedreven netwerk van gelijkgestemden uit de hele wereld die 
samenwerken aan een toekomstbestendige modesector. Zij voelen zich 
aangesproken door de ongelooflijke hoge omloopsnelheid van kleding, 
buitengewone verspilling van materialen, wereldwijde transporten 
van grondstoffen en producten, erbarmelijke arbeidsomstandigheden 
bij de producenten met desastreuze gevolgen voor mens en klimaat. 
Jonge talenten uit de mode-industrie illustreren via hun werk dat er een 
groeiend draagvlak is voor verandering, transparantie en internationale 
samenwerking die een breed scala van nieuwe visies op de mode oplevert. 
Gedreven door immateriële waarden, gecombineerd met sociale en cultu-
rele drijfveren. In de media nog onbekende, creatieve ontwerpers worden 
gespot en krijgen een groot podium. Een voorbeeld is Stina Randestad, 
een jonge modeontwerpster aangesloten bij New Order of Fashion, die een 
internationaal platform kreeg. Haar ontwerp viel op en staat nu in Be-
yoncé’s visual album ‘Black is King’. Er zijn vele Stina’s die het maatschap-
pelijke debat inspireren.

Inmiddels zijn influencers niet meer uitsluitend millennials. Ook mensen 
op belangrijke posten zetten zich in voor de welvaart in de wereld. De Ameri-
kaanse president Joe Biden installeerde direct na zijn benoeming tot presi-
dent een nieuwe, prominente economische denktank. Philips op zijn beurt 
trok recent nieuwe commissarissen aan zoals Indra Nooyi, tot voor kort CEO 
van PepsiCo, het op een na grootste voedsel- en drankbedrijf ter wereld, in 
omvang een factor groter dan Unilever. Indra Nooyi is een voorvechter van 
een beter leefklimaat op aarde en heeft binnen PepsiCo onder de noemer 
‘Performance with a purpose’ grote stappen in deze richting gezet. Ook heeft zij 
aandacht gevraagd om lifestyle en gezonde voeding met elkaar te verbinden. 
Naar verluidt heeft zij met dit beleid binnen PepsiCo aanvankelijk stevige 
weerstand ondervonden, maar deze weerstand overwonnen. Zij combi-
neert haar ervaring in de Angelsaksische wereld met haar Indiase afkomst 
(vergelijkbaar met Kamala Harris, de nieuwe vicepresident van de Verenigde 
Staten.) In 2017 stond Indra Nooyi op de tweede plaats van de Forbes list of The 
19 Most Powerful Women in Business. Indra Nooyi wordt door sommigen gezien 
als een kandidaat om president van de Verenigde Staten te worden. Zij is een 
boegbeeld voor de nieuwe generatie managers. Ook de recente benoeming 
van Feike Sijbesma, oud-CEO DSM, president-commissaris bij Philips is 
opmerkelijk. Sijbesma is in het begin van de coronapandemie actief geweest 
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als ‘speciale corona gezant’ van het kabinet. Hij heeft zijn kennis van life 
sciences ingezet om testmateriaal in te kopen en naar vaccins te zoeken. In 
de Haagse politiek is hij een ‘gezaghebbende derde’. Dat is iemand die geen 
eigen zakelijke belangen behartigt en als primaire ambitie heeft om ‘influ-
encer’ te zijn en van zijn maatschappelijke opdracht een succes te maken.

Influencers van de overheid
De overheid ontwikkelt beleid op een groot aantal welvaartindicatoren. Soms 
wordt met wetgeving getracht om gunstige uitkomsten te realiseren. In een 
aantal gevallen wordt het overheidsbeleid afgestemd met de marktsector, 
zoals onder andere bij het Klimaat- en het Preventieakkoord. De kritiek op 
deze akkoorden is dat de uitkomst vaak niet meer is dan een intentie van de 
deelnemers en geen verplichting. We zien een beweging naar afspraken die 
verplichtend zijn. De hierboven genoemde gezaghebbende derde heeft de 
opdracht een dwingende overeenkomst te sluiten om een welvaartsprobleem 
op te lossen. Bij belangrijke, ingewikkelde projecten kunnen de belangen van 
de stakeholders uiteenlopen en als het reguliere overleg stagneert, is een onaf-
hankelijke voorzitter welkom. Ín maart 2020 werd oud-werkgeversvoorzitter 
Bernard Wientjes benoemd tot ‘speciaal adviseur’ die gaat onderzoeken hoe 
de provincie Zeeland gecompenseerd kan worden voor het niet doorgaan van 
de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Vrijwel 
gelijktijdig publiceerde voormalig minister van VROM en Minister van Staat 
Sybilla Dekker de resultaten van haar verkenning inzake de bouw van het 
Zuidasdok. Sybilla Dekker kreeg de opdracht van het Bestuurlijk Overleg 
Zuidasdok waarin het Rijk, gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam 
en de Provincie Noord-Holland waren vertegenwoordigd. Zij was op verzoek 
van de overheid de ‘gezaghebbende derde’.

Over het Zuidasdok werd al meer dan twee decennia gesproken, gerekend en getekend. 
Is het niet gek dat na zo’n lange tijd nut en noodzaak kennelijk nog niet duidelijk waren? 
In de pers zegt Sybilla Dekker: ‘Als zo’n groot project langer duurt, meer gaat kosten dan 
verwacht en als de samenwerking met het consortium dat het moest realiseren niet goed 
loopt — natuurlijk komen er dan fundamentele vragen op tafel. Je moet je realiseren dat de 
politieke lading dan enorm is. Ministers en wethouders dragen een grote verantwoordelijk-
heid om te kunnen uitleggen waarop de keuzes die ze maken zijn gebaseerd. Die onder-
bouwing is er nu en alle bestuurders hebben haar omarmd.’ Ze ging in gesprek met talloze 
betrokkenen — bedrijven, ontwikkelaars, bewoners — om te peilen welke ideeën er over 
het Zuidasdok leefden. ‘Ik vond het opvallend dat tijdens die gesprekken iedereen telkens 
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terugkwam op de betekenis van Zuidasdok: voor Zuidas, voor Amsterdam en voor de gehele 
regio. Het belang van een betere vervoersinfrastructuur, vergroting van de capaciteit, ver-
dere verbetering van de bereikbaarheid, daar ging het telkens over. Wat me ook opviel was 
dat veel gesprekspartners zich gesterkt voelden door het succes van de Noord/Zuidlijn. 
Daar was tijdens de bouw natuurlijk enorm veel kritiek op, maar nu is iedereen er blij mee.’ 
Haar conclusie was: ga voortvarend door met de realisatie van het project Zuidasdok en 
doe een eenmalige extra budgetbijdrage. De directbetrokkenen omarmden het eindrapport 
en gingen akkoord. Op eigen kracht hadden zij dit resultaat niet bereikt.

Sybilla Dekker is in december 2020 door de overheid benoemd tot voorzitter 
van het Noordzeeoverleg (NZO). Zij kreeg de opdracht om het Noordzeeover-
leg anders te reorganiseren: van een overleg waaraan het Rijk advies vraagt 
aan de betrokken maatschappelijke organisaties, naar een op consensus 
gericht overleg tussen rijk en maatschappelijke organisaties dat moet leiden 
tot een gezamenlijk gedragen toekomstperspectief voor de Noordzee. Het 
NZO is een overlegorgaan van Rijk en stakeholders, het is geen adviesorgaan 
en geen bestuursorgaan. De participanten in het overleg verkennen geza-
menlijk de feiten; de beschikbare informatie van Rijk én stakeholders wordt 
open gedeeld. De verschillende invalshoeken en belangen worden geëxplici-
teerd en vervolgens wordt de ‘common ground’ gezocht. In feite synchroniseert 
deze werkwijze de besluitvormingsprocessen van alle participanten. Ook 
in deze functie is Sybilla Dekker een gezaghebbende derde, die de samen-
werking tussen rijk en de aangewezen maatschappelijke organisaties moet 
leiden. Vooralsnog is het een eerste stap op weg naar meer democratie in de 
besluitvorming. Blijkbaar is in het Noordzeeoverleg de tijd nog niet rijp voor 
de open democratie die vraagt om openbaarheid van activiteiten van het 
NZO en communicatie met eenieder in de samenleving die betrokken wil 
zijn bij de verkenning van de toekomst van het Noordzeegebied.

Influencers in het bedrijfsleven
Er zijn verschillende aanwijzingen dat het marktdenken van het neolibera-
lisme verschuift naar een visie op de economie waarin meer aandacht is voor 
verbetering van de kwaliteit van het leven op deze planeet.

Een opvallende influencer in het maatschappelijk debat, is Larry Fink, CEO 
van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Deze onderne-
ming stimuleert bedrijven uit zijn portefeuille om actief bij te dragen aan de 
duurzaamheidscriteria van de Verenigde Naties. Larry Fink schrikt er niet 
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van terug om bij zijn klanten naleving van deze criteria af te dwingen. Zo 
maakte BlackRock bekend dat zij in 2021 bij 244 bedrijven tegen de goedkeu-
ring van de jaarrekening zal stemmen als deze bedrijven geen significante 
vooruitgang boeken op het gebied van het klimaat. Opmerkelijk is ook dat 
Larry Fink in zijn CEO-letter waarschuwde voor de bureaucratisering van de 
duurzaamheidsactiviteiten door organisaties als de Verenigde Naties, World 
Economic Forum en OECD. Hij hecht meer aan de inbreng van inspirerende 
bestuurders en ondernemers zoals hierboven genoemd. Hierbij valt ook te 
denken aan vernieuwers als Jitze Groen, oprichter en CEO van Just Eat Take-
away en Jack Ma, medeoprichter van de Alibaba groep en een groot voorstan-
der van een open en markt gestuurde economie. In 2017 stond Ma op de 2e 
plaats van Fortune’s “World’s 50 Greatest Leaders”.

Ook filantropen als Bill Gates (Microsoft) en Jeff Bezos (Amazon) financieren 
maatschappelijke activiteiten met middelen die zij in hun op winstmaxima-
lisatie gerichte bedrijven hebben vergaard. Critici merken hierbij op dat zij 
op deze wijze ‘alsnog een plaats in de hemel willen verdienen’.

Paul Polman, voormalig CEO van Unilever zoekt actief samenwerking met 
andere bedrijven om duurzame bedrijfsstrategieën te implementeren en 
systeemverandering te stimuleren. Hij is voorzitter van de World Business 
Council for Sustainable Development, lid van de International Business 
Council van het World Economic Forum, lid van het B-team en zit in de raad 
van bestuur van het UN Global Compact en het Consumer Goods Forum waar 
hij co-voorzitter van de Commissie Duurzaamheid is. Polman is een van de 
ondernemers die de medeverantwoordelijkheid van bedrijven voor de kwali-
teit van het leven op deze aarde benadrukt.

Steeds meer ondernemers geven blijk van hun zorg voor de tanende welvaart. 
Tijdens de bijeenkomst van het World Economic Forum in januari 2020 heb-
ben meer dan 100 deelnemers een manifest gepubliceerd, waarin zij andere 
miljonairs oproepen om het manifest te ondertekenen. Hierin keren zij zich 
tegen grootscheepse belastingontduiking en stellen dat belastingen het juis-
te middel zijn om te investeren in dingen die de maatschappij nodig heeft.

Belasting betalen is de oplossing
“Er zijn twee soorten rijke mensen op deze wereld”, staat er in dit manifest geschreven. “Zij 
die het liefst belasting betalen, en zij die het liefst hooivorken willen.” Daarmee wordt ge-
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duid op belastingontduiking. De ‘extreme, destabiliserende ongelijkheid’ groeit wereldwijd, 
schrijven de miljonairs. “In veel landen hebben de door ongelijkheid veroorzaakte span-
ningen al het crisisniveau bereikt”, schrijven ze. De miljonairs vrezen dat in de wereld niet 
adequaat wordt geanticipeerd op ‘de opdoemende klimaatcatastrofe’. ‘Dat zal rampzalig 
zijn voor iedereen, inclusief miljonairs en miljardairs.’ De brief wordt afgesloten met de 
boodschap dat ‘iedere oplossing voor deze wereldcrisis’ hogere belastingafdrachten van 
de allerrijksten nodig heeft. ‘Je kan met ons meedoen en dat accepteren, of weigeren om 
onderdeel van de oplossing te zijn en accepteren dat als we falen, het jouw schuld is.’51

Veel ondernemingen onderkennen de problemen van de samenleving, zij 
accepteren dat zij ‘maatschappelijk verantwoord’ moeten ondernemen. 
Wat ontbreekt is de notie dat zij veel welvaart kunnen scheppen als zij de 
maatschappelijke problematiek in hun strategie integreren en gezamenlijk 
optrekken met overheid en burgers om de leefbaarheid van de samenleving 
te vergroten. Daarmee wordt afstand genomen van de huidige institutio-
nele status-quo, die belangrijke maatschappelijk problemen aan het betref-
fende ministerie toevertrouwt. Vervolgens brengt de overheid de relevante 
stakeholders aan tafel, waar iedere deelnemer voor zijn deelbelang opkomt. 
Vaak ontstaat er een zekere verkramping omdat de deelnemers onvoldoende 
in staat zijn om naar elkaar over te steken. Anders geformuleerd: ze komen 
niet tot een momentum waarin sprake is van gedeelde noties en gedeelde 
belangen. Vaak worden voormalige Kamerleden en andere bij het publiek 
bekende personen gevraagd om voorzitter van deze platforms en ronde tafels 
te worden. De voorzitter zoekt naar een uitkomst die door alle aanwezigen 
wordt onderschreven. Het resultaat is doorgaans mager: het overleg spiraalt 
naar beneden. Dit ondanks de overvloedig aanwezige informatie, kennis en 
inzichten. Doorgaans zijn er rapporten te over waarin de problematiek goed 
is beschreven. De status quo wordt opengebroken als nieuwe partijen op de 
markt komen, die zich niet mengen in het maatschappelijke debat van de 
gevestigde orde. Deze bedrijven doen op basis van dezelfde kennis maar met 
andere middelen niet alleen goede zaken voor zichzelf maar soms ook voor 
de samenleving omdat zij niet met de gevestigde bedrijven afstemmen, snel-
ler zijn en vaak dankzij digitale applicaties veel efficiënter zijn. Deze situatie 
zien we onder meer in de gezondheidszorg waar de nieuwkomers zich base-
ren op data die een bijna compleet beeld geven van de behoeften van patiënt 
en zij benutten digitale technologie om deze data in de zorg toe te passen. 
Amazon Health, Apple Health, Google Health en andere nieuwkomers heb-
ben ieder een eigen concept waarmee zij van zorgverlening een businesscase 
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maken. Er komen steeds meer ondernemingen aan de macht die ‘digitaal fit’ 
zijn. Zij hoeven niet te wennen dat alles online is. Zij onderkennen dat Ama-
zon c.s. een fact of life is. Zij weten niet anders dan dat Uber Eats en andere 
gemaksdiensten niet meer zijn weg te denken uit de samenleving en dat 
deze dienstverlening zeer effectief en competitief zijn. Deze onlinewereld is 
veel wendbaarder en groeit snel.

Burgers als collectieve influencers
Ook steeds meer burgers zijn ‘digitaal fit’. Deze zogenoemde digital empowered 
citizen ontmoeten elkaar online en discussiëren over de wereld waarin zij le-
ven. Zij steken hun mening niet onder stoelen of banken. Als gevolg hiervan 
ontstaan nieuwe vormen van adapterende (collectieve) besluitvorming. In dit 
verband wordt de term zwermintelligentie gebruikt waarmee wordt verwe-
zen naar de mierenkolonies die snel en effectief op verandering in de omge-
ving reageren. Wetenschappers hebben vastgesteld dat deze sociale insecten 
eigen methoden kennen om te komen tot collectieve beslissingen die de 
beste zijn voor de kolonie als geheel. Het leiderschap wordt ingevuld door de 
op dat moment meest competente dieren in de groep. Er is sprake van indivi-
duele vrijheid, gezamenlijke ambitie en gezamenlijk belang. Deze ontwik-
keling leidt tot wat Leverage Intelligence wordt genoemd. Het delen van kennis 
staat centraal vanuit de ambitie om steeds betere resultaten te behalen.

Met het volwassen worden van de open democratie is er behoefte aan een 
‘instituut’ dat zich spiegelt aan de organisatie van de mierenkolonie. Dit 
instituut zoekt de welvaart waarin iedereen deelt en door iedereen wordt 
gewaardeerd. Dit ‘instituut’ hebben we het Open Burgerberaad genoemd. Het is 
een platform waar influencers en betrokken professionals het voortouw ne-
men. Zij bediscussiëren de ingebrachte voorstellen en klachten die relevant 
zijn in het streven naar meer welvaart in ons land. Zij zoeken de in hun ogen 
beste initiatieven en publiceren hun bevindingen.

Het Open Burgerberaad richt zich op de brede welvaart. Alle 40 indicatoren 
die door het CBS zijn gekozen om de ‘brede welvaart’ in kaart te brengen, 
kunnen aan de orde komen. (Zie voor de beschrijving van de brede welvaart 
hoofdstuk 1.2.) Deze werkwijze van het Open Burgerberaad heeft geleerd van 
de ervaring met online-communicatie over de beste aanpak van de coro-
napandemie. Influencers gaven hun mening, de gevestigde professionals 
gingen niet of nauwelijks met hen in gesprek. De overheid beriep zich op de 
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door hen aangewezen adviseurs. Later bleek dat essentiële informatie niet 
is gebruikt waardoor bij de bestrijding van Covid-19 niet de middelen zijn 
gebruikt die beschikbaar waren. Met de kennis van deze ervaring kiest het 
Open Burgerberaad voor maximale transparantie. De beraadslagingen zijn 
via livestream te volgen en geïnteresseerden kunnen via chat hun visie ken-
baar maken. Wie in het Open Burgerberaad ‘aan tafel’ wil zitten, moet zich 
daarvoor kwalificeren.

De meest tot de verbeelding sprekende resultaten worden breed uitgemeten 
in de sociale media. Ondernemingen worden publiekelijk uitgenodigd om 
te onderzoeken of zij belangstelling hebben om betrokken te worden bij 
de productie en verkoop van de output van het burgerberaad. De overheid 
krijgt hetzelfde verzoek om met haar instrumentarium de ontwikkeling en 
de marktintroductie van de voorstellen te stimuleren. Vervolgens worden 
sessies gehouden waarin wordt gezocht naar mogelijkheden om de nieuwe 
ideeën te realiseren. Ook nu kan iedereen de sessie online bijwonen, eigen 
ideeën inbrengen en zijn mening over de uitkomsten geven. Het proces 
wordt met artificial intelligence technologie ondersteunt. Het doel van het Open 
Burgerberaad is niet de mening van de burger rapporteren, maar de over-
heid, ondernemingen en burger betrekken bij de besluitvorming en de reali-
satie van initiatieven om de welvaart in ons land maximaal te stimuleren.

Bij de conceptontwikkeling van het Open Burgerberaad hebben we gezocht 
naar de wijze waarop het burgerberaad in andere landen wordt georgani-
seerd. In 2019 heeft de Franse president Macron de ‘Convention Citoyenne pour le 
Climat’ in het leven geroepen. Dat burgerberaad bestond uit 150 door loting 
geselecteerde burgers. Zij zijn geselecteerd uit een bestand van ruim 250.000 
automatisch gegenereerde telefoonnummers en hebben positief geantwoord 
op de vraag of zij mee wilden doen. Uit degenen die positief antwoordden, 
werd een representatieve groep van 150 deelnemers samengesteld: ongeveer 
evenveel mannen als vrouwen. Hun leeftijd, culturele afkomst, opleidings-
niveau en woonplaats weerspiegelen de Franse samenleving. Deze mensen 
kregen de opdracht om sociaal rechtvaardige maatregelen te formuleren die 
de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 40 procent reduceren in 2030 
(ten opzichte van 1990). Tussen oktober 2019 en juni 2020 kwamen deze 150 
mensen zeven keer bij elkaar, telkens drie dagen. Tijdens de eerste bijeen-
komsten werden ze uitvoerig geïnformeerd door wetenschappers, ngo’s, erva-
ringsdeskundigen en belanghebbenden. Ook konden de deelnemers experts 
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uitnodigen om meer informatie te geven. Iedereen kon via livestreams mee-
kijken. Het resultaat dat zij eind juni 2020 presenteerden, was een ambitieus 
plan met 149 aanbevelingen op het gebied van transport, landbouw, de bouw, 
natuurbescherming, consumentengedrag en verantwoordelijkheid van be-
drijven. Macron had tevoren aangekondigd dat hij de aanbevelingen ‘zonder 
filter’ zou voorleggen aan het parlement. Aanvankelijk hield hij zijn woord: 
Macron nam 146 van 149 aanbevelingen over om de Franse uitstoot van 
broeikasgassen drastisch te verlagen. Macron heeft laten weten dat hij van 
burgerraden een integraal onderdeel wil maken van de Franse democratie.52 
Inmiddels zijn enkele tientallen voorstellen in wetgeving verwerkt en over 
een ander deel wordt niet meer gesproken. Hierover is veel onvrede ontstaan.53 
Achteraf werd vastgesteld dat dit initiatief van Macron te onverwacht was en 
te snel is gestart. De gevestigde orde in Frankrijk is er nog niet klaar voor.

Macron inspireerde wel het ‘Burgerberaad Klimaat & Milieu’ dat naar ver-
wachting in het najaar van 2021 in ons land van start gaat. De 150 door loting 
geselecteerde deelnemers aan dit burgerberaad richt zich op de ontwikkeling 
van ecologische systemen waarvoor vooralsnog een toereikende, integrale 
aanpak van de klimaat-en ecologische crisis ontbreekt. Enkele tientallen 
organisaties hebben het manifest ondertekend waarin parlement, regering 
en politieke partijen worden gevraagd om dit burgerberaad in te stellen.

Burgerberaad Klimaat & Milieu

Dit burgerberaad is een nieuwe poging om de democratie te versterken met de 
stem van de burger over belangrijke onderwerpen. Het initiatief is gericht op 
het generen van haalbare oplossingen en het vergroten van het vertrouwen 
tussen burgers en politiek en polarisatie rond complexe thema’s voorkomen.

Ook België, Frankrijk, IJsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Australië 
en Canada hebben op nationaal niveau ervaring met burgerberaden. Het 
parlement van de kleine Duitstalige regio in België kreeg in 2019 als eerste 
ter wereld een permanent burgerberaad dat parlement en regering advi-
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seert. De regio Brussel volgde en in Frankrijk wordt de sociaal-economische 
raad aangevuld met door loting aangewezen burgers. In Australië zocht een 
provincie via een burgerberaad de beste manier om atoomafval op te slaan. 
Ierland veranderde de grondwet na consultatie van een burgerberaad. Het 
land wist gevoelige thema’s als het homohuwelijk, abortus en het verwijderen 
van godslastering uit de grondwet naar ieders tevredenheid op te lossen. Het 
organiseerde daarna burgerberaden over complexe thema’s als vergrijzing 
en het klimaat. Naast Ierland en Frankrijk organiseerde ook het Verenigd 
Koninkrijk nationale burgerberaden rondom het klimaat en Spanje heeft deze 
vorm van inspraak de regeringsagenda gezet. In 2006 organiseerde Nederland 
als een van de eerste landen in Europa een geloot burgerberaad. Dat was het 
Burgerforum Kiesstelsel waarin 140 burgers zich bogen over hervormingen 
van het parlementaire stelsel. De regering-Balkenende IV schoof echter alle 
aanbevelingen in 2008 terzijde en sindsdien was er nooit meer een landelijk 
burgerberaad. Langzaam groeit de druk om het opnieuw en ditmaal goed 
georganiseerd te doen. GroenLinks, D66, CDA, SGP, Partij voor de Dieren, 
Code Oranje en Bij1 hebben het burgerberaad opgenomen in hun verkiezings-
programma voor de Tweede Kamer in maart 2021.54 Het ‘Burgerberaad Klimaat 
& Milieu’ past in deze traditie van burgerraden. Maar de tijd is veranderd. De 
burger wil niet gehoord worden, de burger wil resultaten zien van de kennis 
en ervaring die hij bezit. Hij wil daadwerkelijk en zichtbaar meewerken aan 

een leefbare wereld en accepteert 
niet dat de gevestigde orde vaak het 
eigen belang nastreeft.

Voorstel 3 Open Burgerberaad

Met het volwassen worden van de 
open democratie is er behoefte aan 
een ‘instituut’ dat zoekt naar de 
welvaart waarin iedereen deelt en 
door iedereen wordt gewaardeerd. 
Dit ‘instituut’ hebben we het Open 

Burgerberaad genoemd. Het Open Burgerberaad richt zich op de ‘brede 
welvaart’. Het is een platform waar influencers en betrokken professionals 
het voortouw nemen. Zij discussiëren over de ingebrachte voorstellen die re-
levant zijn in het streven naar meer welvaart in ons land. Zij zoeken de in hun 
ogen beste initiatieven, werken deze uit en publiceren hun bevindingen.
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Bij de ontwikkeling van dit voorstel is gebruik gemaakt van de ervaring met 
online-communicatie tijdens de coronapandemie. Influencers gaven hun me-
ning, gevestigde professionals gingen niet of nauwelijks met hen in gesprek. 
De overheid beriep zich op de door haar aangewezen adviseurs. Later bleek 
dat essentiële informatie niet is gebruikt waardoor bij de bestrijding van Co-
vid-19 niet de middelen zijn gebruikt die beschikbaar waren. Het kan anders.

Het Open Burgerberaad kiest voor maximale transparantie. De beraadslagin-
gen zijn via livestream te volgen en geïnteresseerden kunnen via chats hun 
visie kenbaar maken. De conclusies worden ter beoordeling aan het publiek 

voorgelegd. De politiek, de pers en de (sociale) media doen de rest. Voorstel-
len die met veel instemming worden ontvangen, zullen door overheid en 
bedrijfsleven niet worden genegeerd.

De orgnisatie van het Open Burgerberaad is een ecosysteem, waarin over-
heid, bedrijven en burgers gezamenlijk zoeken naar creatieve mogelijkheden 
om welvaartswinst te realiseren. De overheid stelt ‘gezaghebbende derden’ 
aan die onderzoeken welke bijdrage de overheid met zijn wettelijke bevoegd-
heden, zijn uitvoerende diensten en zijn politieke verantwoordelijkheid 

Welvaartbevordering, een gezamenlijke opdracht

Burgers:
Influencers

Open
Burgerberaad

Overheid:
Gezaghebbende

derde

Onderne-
mingen:

Welvaarts-
lobbyist
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kan leveren. Bedrijven geven opdracht aan professionals die met overheden 
en burgers overleggen om gezamenlijk welvaartsdoelen te realiseren. Deze 
professionals zijn lobbyisten die de welvaartsambities van de onderneming 
inhoud moeten geven. Overheid en bedrijfsleven nodigen influencers uit om 
zorg te dragen voor de creatieve inbreng van burgers.

Als het Open Burgerberaad erin slaagt om zich te profileren als een instituut 
waar creatieve oplossingen voor belangrijke maatschappelijke problemen wor-
den voorbereid, krijgen begrippen als algemeen belang en welvaart concrete 
inhoud en daarmee een eigen gezicht in de politiek. Steeds meer mensen zul-
len ontdekken dat zij kunnen meedenken over het oplossen van maatschappe-
lijke problemen en derhalve over de vergroting van de welvaart. De collectieve 
besluitvorming in onze democratie krijgt hiermee een stevige boost.

Het Open Burgerberaad wijkt af van het burgerberaad dat in andere landen 
wordt georganiseerd, zoals in Frankrijk waar President Macron in 2019 de 
‘Convention Citoyenne pour le Climat’ in het leven heeft geroepen. Zoals eerder is 
aangegeven bestond het Franse burgerberaad uit 150 door loting geselecteer-
de burgers. Het Open Burgerberaad wordt gevormd door creatieve burgers 
die eigen ideeën inbrengen en die met overheid en bedrijven uitwerken en 
vervolgens publiceren.

In het najaar van 2021 gaat naar verwachting in ons land het ‘Burgerberaad 
Klimaat & Milieu’ van start. Het hier voorgestelde Open Burgerberaad kan 
worden getest als het Burgerberaad Klimaat & Milieu van start gaat. Verge-
lijkend onderzoek moet uitwijzen of random gekozen burgers creatiever zijn 
dan de geselecteerde influencers van het Open Burgerberaad. De uitkomst 
laat zich raden.

Conclusie: Overheid en bedrijfsleven staan niet of nauwelijks open voor de creativiteit van 
de burger. Hierdoor blijft de welvaart achter bij de welvaart die mogelijk is.

2.4  Democratisering van innovatie: het 
onderzoek naar duurzame energie

De scheiding tussen de markt gedreven economie en de investeringen om de 
brede welvaart te vergroten is duidelijk zichtbaar in de energiemarkt. In de 
olie- en gasmarkt worden door de Nederlandse overheid jaarlijks miljarden 
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euro’s geïnvesteerd. Maar voor de opwekking van duurzame energie is van 
een dergelijke investeringsbereidheid geen sprake. Is de vervuiling door de 
fossiele brandstof belangrijker dan stimulering van schone energie? Zijn we 
liever afhankelijk van Russisch gas en Arabische olie dan afhankelijk van 
lokaal geproduceerde duurzame energie?

Het antwoord op deze vragen is ongewis. De rol van het International Energy 
Agency (IEA) in Parijs is duister. Deze organisatie waar oud-minister Maria 
van der Hoeven van 2011-2015 Executive Director was, heeft sinds 1994 jaarlijks 
prognoses gepubliceerd over de langetermijn ontwikkeling van zonne-energie 
die jaar op jaar onjuist bleken te zijn. In 2013 bijvoorbeeld werd voorspeld dat 
de totale capaciteit zonne-energie in 2035 160 GW zal bedragen. Dit streefgetal 
werd reeds in 2019 gerealiseerd. President Trump deed in zijn presidentschap 
de duurzame energie in de ban. Ondernemingen in de fossiele energie-indus-
trie kennen de ontwikkelingen in de zon- en windenergie technologie niet of 
nauwelijks. Deze bedrijven halen energie uit de grond. Zon en wind komt uit 
de lucht. Wellicht is dit de reden dat het International Energy Agency (IEA) in 
Parijs al vele jaren prognoses afgeeft over de duurzame energie-ontwikkeling 
die systematisch lager zijn dan de gerealiseerde prestaties. Een belangrijke 
verklaring hiervan is dat de duurzame energie-ontwikkeling gehoorzaamt 
aan exponentiële ontwikkelingen in de digitale markt, terwijl de fossiele 
energie traditiegetrouw vooral een lineair ontwikkelingspad volgt.55

De IEA verwacht al vele jaren geen toekomst van zonne-energie, terwijl de 
werkelijkheid een zeer sterke groei laat zien.56

De prognoses van het International Energy Agency afgezet tegen de actuele ontwikkeling van 
zonne-energie (Annual PV additions: historic data vs IEA WEO predictions)
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Inmiddels is het IEA een andere weg ingeslagen. Het instituut concludeert 
dat zonne-energie de goedkoopste energiebron is en dat het aanboren van 
nieuwe fossiele bronnen wereldwijd direct moet stoppen op de klimaatdoe-
len te halen. Shell onderschrijft de noodzaak, maar niet eerder dan 202557

Lange tijd overheerste de gedachte dat de energievoorziening van Nederland 
afhankelijk is van het Groningse gas. Pas toen de Groningse bevolking de 
bevingsschade als gevolg van gaswinning niet langer accepteerde, zag de Ne-
derlandse regering ineens mogelijkheden om de gaswinning in de komende 15 
jaar af te bouwen. Wat onmogelijk werd geacht, bleek mogelijk te zijn.
Wat voor ‘van het gas af’ geldt, geldt wellicht ook voor ‘van fossiele brandstof-
fen af’. Bij de aanbesteding van de bouw van windmolens op zee, werd enkele 
jaren geleden uitgegaan van miljarden euro’s subsidies die nodig zijn om tot 
een voor de exploitanten acceptabel verdienmodel te komen. In 2018 bleek dat 
de overheid met kant en klare bouwvergunningen en de bio-industrie met 40% 
lagere kosten de aanleg van subsidievrije windmolenparken op zee mogelijk 
is. Volgens Diederik Samsom, inmiddels kabinetschef van Europees commis-
saris Frans Timmermans, mag hetzelfde worden verwacht met betrekking tot 
aardwarmte, een van de belangrijkste alternatieven voor aardgas.58

Ook de zonne-energie wordt goedkoper. Er zijn op dit terrein veel technolo-
gische innovaties die meer aandacht verdienen. De meest gangbare zon-
nepalen hebben een rendement van 20%. In 2015 werd een zonnecel gepro-
duceerd met een conversieratio van 40,6%.59 Gezien de grote urgentie van de 
klimaatproblemen en de bijdrage van zonne-energie aan de oplossing ervan, 
nog steeds zijn de investeringen in deze ontwikkeling uitermate beperkt. 
De kostendaling die in onderstaande grafiek is aangegeven, mag als bewijs 
van de beperkte belangstelling van de olie- en gassector en de overheid voor 
duurzame energie worden aangemerkt.60

De SMR-kernreactor van Rolls Royce
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De SMR-kernreactor van Rolls Royce

Bij de ontwikkeling van kernenergie zien we een vergelijkbare situatie. Rolls 
Royce heeft in deze markt al tientallen jaren ervaring, als producent van 
de reactoren voor de Engelse kernonderzeeërs. Het bedrijf is leider van een 
consortium dat een kleine modulaire reactor ontwikkelt, zelfregelend is, en 
geen bedienend personeel nodig heeft. Elke compacte kerncentrale zal 440 
MW elektriciteit leveren, genoeg koolstofarme energie voor een stad met 
450.000 huizen gedurende 60 jaar. Volgens de prognose van Rolls Royce komt 
deze kernreactor in 2030 op de markt.

In september 2020 sloot Rolls Royce 
een miljoenencontract met de China 
National Nuclear Corporation. Waar-
om financieerde de Europese Unie 
deze ontwikkeling niet?

Voorstel 4  Democratisering van 
het onderzoek naar 
duurzame energie

Nederland heeft recht op een transpa-
rante kosten-en batenanalyse over de 
ontwikkeling van duurzame energie. 
Enkele deskundigen van de overheid, 
grootverbruikers en burgers moeten 
deze analyse maken en hun gezamen-
lijke visie ter consultatie voorleggen aan de samenleving. Verwacht mag wor-
den dat zodra de milieueffecten van het huidige energiebeleid in aanmerking 
worden genomen, een nieuw, evenwichtig energiebeleid binnen bereik komt.

In januari 2021 publiceerde Alman Metten de resultaten van een onderzoek 
naar de financiering van de fossiele energie door de Nederlandse overheid.61 
Hij berekende dat de overheidsbijdrage, die volgens de regering 4,5 miljard 
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euro per jaar bedraagt, in 2019 17,5 miljard euro bedroeg. Het gaat hierbij 
niet om gewone subsidies, maar om zogenaamde belastingsubsidies: belas-
tingkortingen of zelfs vrijstellingen voor zeer grote verbruikers. De gelden 
die beschikbaar zijn voor de stimulering van de ontwikkeling van duurzame 
energie, vallen bij deze cijfers in het niet. In andere landen is het niet anders.

De transitie naar de digitale tijd heeft vergaande gevolgen voor mensen, 
bedrijven en overheid. De mensen profiteren ervan omdat zij vaker hun 
persoonlijke wensen kunnen realiseren, terwijl de kosten van de producten 
dalen. Bedrijven komen in een fase van versnelling van innovaties. Dit gaat 
onvermijdelijk gepaard met veel turbulentie. Het milieu is de grootste win-
naar want de digitalisering voltrekt zich met exponentiële kracht. Alleen al 
de vermindering van de CO₂-uitstoot, die hieraan mag worden toegeschre-
ven, is enorm. De klimaatproblematiek is zo omvangrijk dat deze ontwikke-
lingen een sterke regisseur nodig heeft.

Conclusie: De noodzakelijke transitie naar duurzame energie vraagt om een sterke overheid 
en activistische burgers die de welvaart willen versterken.

2.5  Democratisering van de leefstijlzorg: 
datacoöperaties voor de zorg

Peter Walgemoed is directeur van Carelliance, gespecialiseerd in databeheer voor duurzame zorg

Gezonde leefstijl
De coronapandemie heeft laten zien hoezeer gezondheid en gezond leven 
met elkaar verbonden is. Uit onderzoek is gebleken dat er een direct verband 
is tussen het aantal coronadoden en de mate van overgewicht. In Nederland 
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was 51% van de coronadoden te zwaar. In België is 60% van de overledenen 
aan corona te zwaar. Om deze situatie te verbeteren heeft de overheid in 2018 
met de voedingsmiddelenindustrie het zogenoemde Preventieakkoord geslo-
ten. In dat akkoord wordt als doel geformuleerd, dat in 2040 maximaal 38% 
van de burgers te zwaar zijn. De afspraken met de voedingsmiddelenindus-
trie zijn vrijblijvend, wettelijke verplichtingen ontbreken.62 ‘De markt stuurt 
op ongezond’ zei onderzoekster Djojosoeparto van de Universiteit Utrecht.63 
Gezonde voeding en een aangepaste leefstijl is ook het beste medicijn voor 
de 1,1 miljoen diabetes 2 patiënten in Nederland. De directe zorgkosten 
van deze patiënten bedragen jaarlijks circa twee miljard euro. De indirecte 
kosten zijn een veelvoud hiervan. De ziekte gaat namelijk gepaard met een 
kettingreactie aan complicaties. Patiënten lijden aanzienlijk vaker aan de-
pressie, hart- en vaatziekten, kanker, blindheid, nierziektes en dementie. Ze 
moeten vaker amputaties ondergaan. De totale zorgkosten voor diabetes type 
2 worden geschat op zes miljard euro per jaar. In dit bedrag is geen rekening 
gehouden met de maatschappelijke kosten van arbeidsverzuim en produc-
tieverlies van deze patiënten. Deze informatie staat in een open brief van 40 
vooraanstaande artsen die in mei 2019 in de NRC werd gepubliceerd:64

Menno Stijl is digital business strategist

‘Diabeteszorg kan beter én jaarlijks miljarden goedkoper’

De ondertekenaars maken ook melding van nieuwe, betere en goedkopere 
behandelmethoden die beschikbaar zijn gekomen. Zij schrijven dat dankzij 
de juiste leefstijlinterventies een aanzienlijk deel van de patiënten (tus-
sen de 30 en 40 procent) medicatievrij kan zijn, met stabiele suikerspiegels, 
gedurende ten minste twee jaar. Op basis van deze gegevens zijn in Neder-
land verschillende kleinschalige initiatieven tot stand gekomen, zoals Arts 
& Leefstijl, Keer Diabetes2 Om, Voeding Leeft, de Nationale Diabetes Chal-
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lenge en Je Leefstijl als Medicijn. Om de potentie van deze initiatieven te 
onderstrepen vermeldt het genoemde opinieartikel in NRC dat opschaling 
van leefstijlbehandelingen tot de voorzichtige schatting leidt dat 36% van de 
1,1 miljoen patiënten medicijnvrij zullen zijn waarmee de zorgkosten in ons 
land structureel met € 2 miljard verminderen. De ondertekenaars hebben 
geen schatting gemaakt van de vele miljarden euro’s aan maatschappelijke 
winst (productiviteitswinst, minder ziekteverzuim) die hierbij moet wor-
den opgeteld. Ook aan een berekening van de waarde van een gezond leven 
hebben ze zich niet gewaagd. Als 400.000 diabetes 2 patiënten medicijnvrij 
verder leven, mag voor een gezond leven van deze patiënten een flink bedrag 
worden ingezet.

Wim Tilburgs is voorzitter van de Stichting ‘Je Leefstijl Als Medicijn’

Zorg laat te wensen over
Hoewel het Nederlandse zorgsysteem tot de beste van de wereld behoort, 
maakt de overheid zich terecht zorgen en vreest dat de kosten van de gezond-
heidszorg op termijn niet langer door de Nederlandse samenleving kunnen 
worden opgebracht. In de in november 2020 gepubliceerde Discussienota 
“Zorg voor de Toekomst” van het ministerie van VWS wordt opgemerkt: ‘De 
efficiency in de zorg laat te wensen over, er is geen robuuste strategie om de 
doelmatigheid van de zorg te verbeteren.’ In de nota staat ook te lezen dat 
de verantwoordelijkheden in de Nederlandse gezondheidszorg in hoge mate 
decentraal zijn belegd en dat de organisaties in de zorg in hoge mate auto-
noom zijn. ‘Dit leidt tot onwenselijke fragmentatie en moeizame afspraken 
tussen zorgorganisaties.’65 ‘Daarenboven heeft de zorg te veel kenmerken 
van het verdienmodel gekregen waardoor zorgaanbieders een financieel 
belang hebben om meer handelingen uit te voeren. Het geeft aanleiding tot 
verlening van onnodige en niet zinnige zorg.’66 Het zijn harde uitspraken 
van de overheid, die vragen om grootschalige initiatieven. In de Discussie-
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nota Zorg voor de Toekomst staat dan ook: ‘We gaan de zorg slimmer organi-
seren, beter laten aansluiten bij de behoeften en eigen verantwoordelijkheid 
van mensen en tegelijkertijd oog houden voor een verantwoorde groei van de 
zorguitgaven.’67

Deze doelstelling geeft de richting aan die moet worden gevolgd. Er is geen 
alternatief. Het is nu het moment om samen met de zorgsector te werken 
naar een toekomst waarin zorgverleners door het slim gebruik van data meer 
kwaliteit kunnen bieden met meer focus op preventie en welzijn voor lagere 
kosten, terwijl patiënten regie behouden over hun behandeling en gezond-
heid. De technologie om dit op deze manier te organiseren is al ontwikkeld 
en we zien dat data-coöperaties in de zorg een snelle start maken om dit voor 
burgers te faciliteren.

Data als fundament
De gezondheidszorg kan gebruikmaken van de mogelijkheden die de digita-
lisering biedt en kan dit in twee stappen realiseren met een Datastrategie en 
een Deltaplan voor de gezondheidszorg.

Stap 1 Datastrategie voor de gezondheidszorg
Traditiegetrouw voedt de behandelende arts het medisch dossier van zijn 
patiënten. Het merendeel van de medische data wordt via portalen (huisarts/
ziekenhuis) en regionale schakelpunten voor beelden uitgewisseld. Die infor-
matie komt maar voor een klein deel in de persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO) die wordt ingevoerd. De doorbraak ontstaat als de patiënt zelf over rele-
vante informatie betreffende zijn gezondheid beschikt en zelf relevante data 
kan toevoegen. De diabetespatiënt kan op zijn laptop een dashboard installe-
ren waarop hij dagelijks noteert wat hij eet en drinkt. Hij kan gebruik maken 
van een app waarmee hij zijn voeding van de dag scant. Deze informatie 
wordt geautomatiseerd op zijn dashboard vastgelegd, evenals zijn dagelijkse 
lichamelijke inspanning. Zijn bloedwaarde kan hij met behulp van een Nano 
pleister meten en op het dashboard vastleggen. En natuurlijk zijn DNA.

Bij het bestrijden van diabetes-2 kan het gebruik van DNA-data van de persoon interes-
sant zijn. Hij kan zijn DNA afgeven en opslaan om zijn erfelijke eigenschappen te leren ken-
nen. Op basis hiervan wordt aangegeven welke etenswaren voor hem het meest geschikt 
zijn en welke hij zoveel mogelijk moet vermijden. Omnigen BV heeft het product OmniYou 
ontwikkeld, waarmee de DNA-analyse wordt uitgevoerd en de voedingsadviezen worden 
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opgesteld. Ook het bedrijf 4Gold (eigendom van Veldrijder Mathieu Van der Poel en enkele 
vrienden) claimt met behulp van een DNA-test een advies op maat te geven. Daarnaast is 
Bowhead interessant. Steeds meer ondernemingen bieden soortgelijke diensten aan.

Winst- of maatschappijbelang
De overheid staat voor een duidelijke beslissing: moet zij toekijken hoe een 
miljardenindustrie tot bloei komt die menselijke genetica gebruikt voor 
reguliere commerciële producten? Amazon verzamelt patiëntdata onder an-
dere middels de Wellness Centers die zij in de Verenigde Staten heeft geopend. 
Hier krijgen patiënten in ruil voor hun persoonlijke data medische en voe-
dingsadviezen. Amazon claimt met deze en andere vergelijkbare zorgactivi-
teiten een daling van de zorgkosten met 30 – 40% te realiseren. Ook van far-
maceutische bedrijven waaronder Roche is bekend dat zij gepersonaliseerde 
patiënten-informatie verzamelen zonder dat de patiënten zelf inzage hebben 
in de dossiers die deze bedrijven over hen aanleggen. De CGM sensor Eversense™ 
van Senseonics™ wordt door Roche Diabetes Care op de Nederlandse markt 
gebracht. Eversense GGM-systeem meet tot 90 dagen glucosewaarden en 
communiceert met een zender op de bovenarm.68

De overheid moet de grenzen bepalen waarbinnen bedrijven als Amazon, 
Google, Microsoft en Apple op de gezondheidsmarkt data mogen verzamelen 
en verhandelen. Deze bedrijven behoren tot de hoofdrolspelers van wat The 
Age of Surveillance Capitalism wordt genoemd.69 Het exploiteren van deze zeer 
winstgevende markt, sluit steeds minder aan bij de zorg die in feite een 
maatschappelijke bedrijfstak is.

Voor patiënten die informatie zoeken over de wijze waarop zij van hun 
diabetes kunnen genezen, zijn steeds meer faciliteiten beschikbaar. Een 
voorbeeld is de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn, die ook bemiddelt bij 
het zoeken naar leefstijlcoaches. De praktijk heeft uitgewezen dat het deel 
uitmaken van een groep een belangrijke stimulans is voor patiënten om zelf 
maximaal bij te dragen aan hun behandeling. Het is mogelijk om patiënten 
met behulp van algoritmes in contact te brengen met mensen die naar alle 
waarschijnlijkheid goed bij hen passen om vervolgens samen op te trekken 
om de voorgeschreven therapie te volgen. De groepsactiviteiten kunnen wor-
den geïntensiveerd door het gebruik van Virtual Reality technologie die de the-
rapietrouw van de patiënt vergroot. Op deze wijze leert de patiënt omgaan 
met psychologische problemen die te maken hebben met hun ziekte.70
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Stap 1 Data coöperaties
Met de snelle toename van de hoeveelheid data komt ook data-analyse in een 
stroomversnelling. Het toekomstbeeld is dat de patiënt zijn data geanonimi-
seerd naar een datacentrum stuurt die deze gegevens voor hem analyseert. 
De patiënt deelt de uitkomst van de analyse naar de behandelende arts of 
coach. Op deze wijze wordt ketenomkering in de zorg mogelijk: de patiënt 
gaat niet naar de arts, maar de arts neemt contact op als de data daartoe 
aanleiding geven. Dit is het begin van een doorbraak in de zorg. Want de 
volgende stap is dat deze geanonimiseerde/gepseudonimiseerde data worden 
opgeslagen in de persoonlijke big data kluis in een collectieve databank. De 
zorgverleners kunnen met toestemming data inzien voor de gepersonaliseer-
de behandeling van zijn patiënten.

De voortekenen van deze ontwikkeling zijn veelbelovend. Er zijn vergevorder-
de plannen om data-rentmeester coöperaties op te richten. Voor genetische 
en pathologische/kanker data worden deze uitgewerkt. De data coöperaties 
beheren de data als een rentmeester voor de burger. Doordat de coöperaties 
samenwerken worden gezondheidszorgdata van de burger integraal geopti-
maliseerd en komen met zijn toestemming beschikbaar waardoor er commons 
voor de burger/maatschappij ontstaan.

Een common is een coöperatief burgerinitiatief waar iedereen vrije toegang 
heeft en die niet beschermd is door copyright. Een bekend voorbeeld van 
een common is de digitale encyclopedie Wikipedia. Het is een vernieuwde 
vorm van gemeengoed. Als bij wijze van voorbeeld een grote groep uit de 1.1 
miljoen diabetes 2 patiënten in ons land zijn data geanonimiseerd beschik-
baar stelt, ontstaat er een unieke databank die leidt tot meer innovaties die 
op basis van deze data zijn ontwikkeld. Nieuwe voedingsproducten, nieuwe 
vormen van lichamelijke inspannin-
gen en nieuwe behandelingsmetho-
den komen beschikbaar.

Voorstel 5  Datacoöperatie voor 
de zorg

De doorbraak in de bestrijding van dia-
betes 2 vindt plaats als de patiënt zelf 
relevante informatie betreffende zijn 
gezondheid verzamelt. De diabetespa-
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tiënt kan op zijn laptop dagelijks noteren wat hij eet en drinkt. Zijn bloedwaar-
de kan hij meten met behulp van een Nano pleister waarmee het resultaat 
automatisch op zijn dashboard wordt vastgelegd. Ook zijn DNA-informatie 
kan hij toevoegen. De patiënt stuurt deze en andere relevante data geanoni-
miseerd naar een datacentrum die deze gegevens voor hem analyseert. De 
patiënt deelt de uitkomst van de analyse met de behandelende arts of coach.

Deze data zijn veel geld waard. Op dit terrein zijn verschillende farmaceuti-
sche bedrijven actief. Er zijn ook initiatieven voor de oprichting van datacoö-
peraties waar de patiënt zelf bepaalt wie gebruik mag maken van zijn per-
soonlijke data. De GeneCoop van Waag is een kwartiermaker op dit gebied. 
De data worden bij de SURF LabSpace.coop beheerd en voor onderzoek veilig 
worden gedeeld. Ook SIDN, Beeld en Geluid, Naturalis en NDIX beheren data 
voor hun klanten met vergelijkbare faciliteiten. LabSpace.coop is een fe-
deratie van datacoöperaties die het collectieve databeheer en technologie 
platform delen. Data wordt waardevol als collectie, die met meer data, meer 
algoritmes en meer onderzoek in korte tijd excellente, gepersonaliseerde 
zorg ontwikkelt.

Met de komst van deze collectieve data coöperatieven krijgen de verzeke-
raar/gemeente/overheid de beschikking over real time value based performance 
indicatoren, waarmee zije scenario’s voor hun cliëntenpopulatie kunnen 
ontwikkelen. In samenwerking met o.a. de Stichting Je Leefstijl als Medicijn 
en SURF LabSpace wordt deze applicatie voor diabetes 2 patiënten inmiddels 
gereedgemaakt. Hierdoor kunnen zelfhulp, informele begeleiding en lokale 
groepen in de wijk de formele zorg ontlasten. Lokale overheden en regionale 
samenwerkingen op dit terrein krijgen de beschikking over programma’s voor 
de integrale aanpak van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), langdurige 
zorg (Wlz) en curatieve zorg.

Stap 2 Deltaplan voor de zorg
Om nog meer vruchten te plukken van de digitalisering is het wenselijk 
om een Deltaplan voor de zorg te ontwikkelen. Het Deltaplan behelst het 
vormen van een ecosysteem waarin publieke organisaties, private onderne-
mingen en burgers participeren. Deze organisaties en patiënten selecteren 
hun mogelijkheden waarmee ze meewerken aan het realiseren van het doel 
zoals verwoord in de Discussienota Zorg voor de Toekomst: ‘we gaan de zorg 
slimmer organiseren, beter laten aansluiten bij de behoeften en eigen ver-
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antwoordelijkheid van mensen en tegelijkertijd oog houden voor een verant-
woorde groei van de zorguitgaven‘.

Vervolgens stelt de leiding van het ecosysteem de strategie vast die de basis 
vormt voor de wijze waarop de deelnemers in het ecosysteem hun activitei-
ten uitvoeren. Dit ecosysteem zal open en transparant zijn zodat de deelne-
mers hun resultaten en de leerpunten van de verschillende ontwikkelingen 
met elkaar kunnen delen. Dit maakt een flexibele agile-werkwijze mogelijk.

Ter illustratie: de onderneming ASML is wereldleider op het gebied van ma-
chines die computerchips produceren. De onderneming leidt een ecosysteem 
waarin meer dan 100 bedrijven voor eigen rekening en risico participeren 
met het doel om gezamenlijk de beste machine te bouwen die op dit terrein 
te koop is.

De overheid en zorgverzekeraars
De overheid heeft een groot financieel belang bij de beheersing van de ge-
zondheidskosten. Met name de kosten van leefstijlziekten, zoals diabetes 2, 
hart -en vaatziektes en obesitas, stijgen snel. Het VVD-kamerlid Hayke Veld-
man verdedigde in december 2019 zijn initiatiefnota waarin hij aandacht 

Het ecosysteem van de zorg

Patiënten

Maatschap-
pelijke

organisatie
die het

ecosysteem
leidtOverheid

en zorg- 
verzekeraars

Zorgverleners
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vroeg voor leefstijlgeneeskunde. In die nota geeft hij aan dat leefstijl gerela-
teerde aandoeningen goed zijn voor een derde van alle zorg gerelateerde kos-
ten. Artsen kunnen een majeure efficiency-slag maken als zij hun behande-
ling afstemmen op de data die de patiënt met behulp van een digitale coach 
zelf heeft verzameld.

In het rapport ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’, dat het 
Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit op 1 november 2020 hebben 
gepubliceerd, wordt gepleit voor een stelselverandering waardoor de zorg 
niet langer wordt betaald op basis van verrichtingen, maar wordt gekoppeld 
aan de uitkomsten van de zorg.

Aansluitend wordt in de Discussienota Zorg voor de Toekomst aangegeven dat 
de bekostiging van de zorg meer gebaseerd moet zijn op de waarde die de zorg 
toevoegt voor mensen en dát te doen wat het meest effectief is in aanvulling 
op wat mensen en hun omgeving zelf kunnen.71 Ook ambitieus is het doel: ‘wij 
willen dat het welbevinden van mensen écht centraal staat en de gezondheids-
zorg integraal rondom mensen en zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd.72

De Zweedse overheid heeft gezocht naar maatregelen die leefstijlziekten 
terugdringen en heeft vastgesteld dat ‘gezond leven’ de beste therapie is. 
Hierop aansluitend heeft zij de zogenoemde gezondheidsgarantieregeling in 
het leven geroepen. De regeling voorziet in het toekennen van een financi-
ele beloning aan degenen die aan preventieprogramma’s deelnemen.73 Ook 
de verzekeringsmaatschappij Skandia en de bank SEB zijn partners in het 
project. Verzekeringsmaatschappijen hebben ook een eigen belang, want 
gezonde polishouders declareren minder en leven langer. Deze opvallende 
zienswijze sluit aan bij de strategie van succesvolle bedrijven die de eindge-
bruiker zien als innovatieversneller. Is de eindgebruiker enthousiast dan 
staan de financiers in de rij om te participeren.

Commerciële aanbieders
Bij veel telers in het Westland staat verduurzaming hoog op de agenda, 
mede omdat de toegepaste technologieën nogal eens tot kostprijsverlaging 
leiden. Dezelfde technologieën maken het mogelijk om de voedingswaarde 
van belangrijke tuinbouwproducten zodanig te veranderen dat deze pro-
ducten aansluiten bij de vraag naar gepersonaliseerde voeding. Intussen 
maken ook steeds meer veredelaars zich op om nieuwe varianten te ontwik-
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kelen waarmee aan deze vraag kan worden voldaan. Op hun beurt bereiden 
handelsondernemingen en detailhandel hun assortiment uit met producten 
die expliciet bestemd zijn voor mensen met een concrete zorgvraag. Zowel 
distributeurs als patiëntenverenigingen zullen deze informatie koppelen 
aan gepersonaliseerde menu’s en maaltijdboxen. ‘Gezonde voeding als medi-
cijn’ is inmiddels een bekende slogan in de tuinbouw. Albert Heyn heeft met 
FoodFirst een belangrijke stap in deze richting gezet. Amazon die in Neder-
land steeds actiever wordt, is innovatiever.

Sinds 2018 promoot het Diabetes Fonds de maaltijdboxen voor diabetespati-
enten van Ekomenu.74 Habit is een interessante nieuwkomer in deze markt. 
Met een financiële bijdrage van $ 32 miljoen van Campbell’s Soup is deze app 
opgenomen in de Amazon Fresh familie waar ook Fitbit deel van uitmaakt. 
Onder het motto: Better Together wordt opgemerkt: ‘Habit integrates with Amazon 
Fresh to make grocery shopping easier and with Fitbit products to create a more complete 
picture of you.’75 Inclusief DNA data van de consument.76 Het ligt dan ook in de 
lijn van de verwachting dat er meer gepersonaliseerde voedingsmiddelen op 
de markt komen. De keuzemogelijkheden nemen toe en gezond eten wordt 
een gewoonte die superieur is ten opzichte van de huidige situatie.

Leefstijlcoaches die gebruik maken van de nieuwe faciliteiten, kunnen effi-
ciënter werken. Nu ontvangen coaches in geval van de zogenoemde Gecom-
bineerde Leefstijlinterventie maximaal € 780 per deelnemer.77 Een redelijk 
inkomen voor deze coaches ligt in het verschiet als zij gebruik maken van de 
digitale mogelijkheden die thans beschikbaar zijn. De deelnemer genereert 
zelf zijn data, werken in groepsverband wordt gemakkelijker en persoon-
lijke aandacht wordt doelgericht gegeven. Ook artsen kunnen een majeure 
efficiencyslag maken als zij de door de patiënt gegenereerde data integreren 
in hun behandeling en samenwerken met leefstijlcoaches.

Patiënten en gezonde burgers vormen de derde maar wel belangrijkste groep 
in het ecosysteem. Hun inbreng betreft het verzamelen en het geven van toe-
gang tot hun data, hun participatie in groepssessies alsmede hun deelname 
in de ontwikkeling en testen van nieuwe producten.

Een maatschappelijke organisatie leidt het ecosysteem leidt
Het ecosysteem wordt geleid door de maatschappelijke coöperatie die geen 
winstdoelstelling heeft en zich geheel richt op zijn maatschappelijke 
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doelstelling: het medicijnvrij maken van diabetes 2 patiënten. Om alle 1,1 
miljoen diabetes 2 patiënten te bereiken is het wenselijk dat het ecosysteem 
in korte tijd uitgroeit tot de meest innovatieve en effectieve organisatie op 
het gebied van de bestrijding van deze leefstijlziekte. De strategie van het 
ecosysteem is hierop afgestemd. Iedereen die van mening is dat hij een 
bijdrage kan leveren aan het doel van het ecosysteem, kan zich melden. De 
maatschappelijke coöperatie accepteert alleen de aanvragen die in dezelfde 
categorie de grootste bijdrage leveren aan de doelstelling van het ecosys-
teem. Daarbij wordt afgesproken dat zijn betrokkenheid bij het ecosysteem 
vervalt op het moment waarop een andere aanbieder met een beter voorstel 
zich meldt. De vertrekkende aanbieder kan gebruik maken van de exit-
regeling die tevoren overeen is gekomen. Zodoende kan het ecosysteem zich 
profileren als de meest innovatieve en effectieve organisatie op het gebied 
van de bestrijding van leefstijlziekten.

Slot
Op deze wijze kan de zorg de ambitie van de overheid waarmaken. Deze am-
bitie is: ‘We gaan de zorg slimmer organiseren, beter laten aansluiten bij de 
behoeften en eigen verantwoordelijkheid van mensen en tegelijkertijd oog 
houden voor een verantwoorde groei van de zorguitgaven.’ We moeten ons 
niet laten leiden door de beroemde Britse econoom John Maynard Keynes die 
aan de hand van de empirische wetmatigheid vaststelt dat veranderingen 
steeds worden geremd door hetgeen waarmee we vertrouwd zijn: The difficulty 
lies not in the new ideas but in escaping from the old ones.

Er is geen twijfel over de toekomst van leefstijloriëntatie in het consumen-
tengedrag. Peter Diamandis, Amerikaanse futuroloog en mede-oprichter 
van de Singularity University zegt het zo: Health care today is really sick care, where 
the system takes care of you after you’re sick. Because of that, it’s extremely expensive. In the 
future, health care becomes predictive, preventive and personalized. Based on your genome, 
based on what you’re eating, based on your microbiome, we will be able to predict that so-
mething is going to happen — and we’re going to stop that from happening in the first place. 
Drugs will be designed, not for everybody, but for you.

Conclusie: de democratie heeft gefaald zolang voor grote groepen diabetes 2 patiënten 
digitale, effectieve en efficiënte behandelingen ‘op de plank’ blijven liggen.
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2.6  Democratisering van de preventieve zorg: 
bevolkingsonderzoek naar vitamine D-tekort

Maartje van Putten is bestuursvoorzitter van Global Accountability en was Voorzitter OECD 
National Contact Point

Deze bijdrage is een coproductie met Wim de Ridder

Het kwartje valt langzaam maar zeker
Internationaal wordt al jaren gediscussieerd over de betekenis van vita-
mine D. De Corona crisis heeft dat debat alleen maar aangescherpt. Artsen 
studeren medicijnen en krijgen nauwelijks of geen voedingsleer tijdens 
hun studie. Een andere tak van sport. Ondertussen is 100 jaar biochemisch 
onderzoek naar de stofwisseling van vitamine D en de impact daarvan op 
het lichaam ‘hogere’ wetenschap geworden. Het inzicht van het belang van 
vitamine D voor de volksgezondheid groeit en al helemaal ten tijde van de 
coronapandemie.

Barbara van Amerongen was tandarts en wetenschappelijke medewerker Moleculaire Celbiologie 
en Immunologie - Amsterdam UMC
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Wetenschappers vragen met klem aandacht voor de grote betekenis van 
vitamine D. De vitamine D stofwisseling kent vele chemische vitamine D 
verbindingen. Eén daarvan is vitamine D3, zonlicht produceert dit in de 
huid en vitamine D3 is het supplement dat wij slikken. Dit is de grondstof 
ofwel het substraat voor een pluripotent hormoon met onder meer een anti-
virale werking.

Studies tonen aan dat voldoende vitamine D de kans op infecties in het 
algemeen en dus ook op Corona verkleint of het verloop milder maakt. Onder 
leiding van Northwestern University in de VS werd een grootschalig onderzoek 
naar de invloed van vitamine D op Corona uitgevoerd. Dagelijkse opnames, 
herstel en gegevens van overlijden zijn verzameld. Van twintig landen werd 
het gemiddelde vitamine D-gehalte in het bloed van inwoners vergeleken 
met de corona doden. Daaruit bleek hoe groter het vitamine D-tekort, hoe 
hoger het Corona-dodencijfer. Deze uitkomst was medio 2020 de aanleiding 
voor een, inmiddels door meer dan tweehonderd hoogleraren en weten-
schappers uit 33 landen, getekende oproep om de bevolking uit voorzorg 
vitamine D te verstrekken: https://vitamind4all.org/letter.html

Public Health England verhoogde in april 2020 wel het vitamine D3 gebruik 
in de vitamine D richtlijn, maar voerde geen publiekscampagne. Het National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) en Public Health England lieten zelfs 
weten dat er onvoldoende bewijs was om een dergelijke actie te ondernemen.

In januari 2021 meldt the Guardian dat twee ziekenhuizen in het noord-
oosten van Engeland coronapatiënten tijdens de eerste corona-uitbraak op 
vitamine D testten en vervolgens extreem hoge dosis vitamine D3 voorschre-
ven. Zij stelden een relatie vast tussen de ernst van corona en het vitamine 
D-tekort van de patiënt. Dr. Richard Quinton, endocrinoloog bij de Royal 
Victoria Infirmary in Newcastle, verdedigde zijn beslissing als volgt: ‘We 
waren van mening dat deze behandeling zo veilig is en de crisis zo ernstig 
dat we geen tijd hadden om te debatteren’. De resultaten waren van dien 
aard dat zorgverleners zelf vitamine D3 tabletten begonnen in te nemen.

Andere organisaties nemen het initiatief inmiddels over. Het National Public 
Health Emergency Team in Ierland overweegt nieuw beleid. Zij stellen voor om 
aan 2,5 miljoen kwetsbare mensen gratis vitamine D3 tabletten uit te delen.78 
In April 2021 bracht het Ierse Joint Committee on Health het “Report on ad-

https://vitamind4all.org/letter.html
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dressing Vitamin D deficiency as a public health measure” uit. Hierin staan 
aanbevelingen om het vitamine D-tekort in Ierland op te heffen.
Dit is een heel principieel en verregaand nationaal besluit.
In Nederland wordt vergelijkbaar aan dat in het VK een debat gevoerd tussen 
medici die het wetenschappelijk bewijs te mager vinden en de internationale 
groep. Het heeft wat weg van een debat tussen de klimaatontkenners en die-
genen die bezorgd zijn over de klimaatveranderingen. In Den Haag blijft het 
stil. Vragen die in de Tweede Kamer werden gesteld over vitamine D3 supple-
tie worden beantwoord met de mededeling dat het bewijs nog niet voldoende 
is om vitamine D in te zetten als preventie en behandeling van Corona.
Alle aandacht is gericht op vaccinatie en daar past een andere (extra) maat-
regel eenvoudig, goedkoop en veilig, niet bij. Huub Savelkoul, hoogleraar 
immunologie aan de Wageningen
University, meldt in verschillende media dat de afhoudende houding van de 
overheid frustrerend is.

De Nederlandse Gezondheidsraad gaat er in 2012 vanuit dat mensen een vita-
mine D-tekort hebben bij een vitamine D-gehalte van minder dan 30 nmol/L 
in het bloed. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) houdt 
in 2016 een vitamine D-tekort op minder dan 50 nmol/L, maar de Gezond-
heidsraad blijft in 2018 star vasthouden aan 30 nmol/L. Europa adviseert 
dus al wel een iets hoger vitamine D-gehalte. Beide instituten kijken helaas 
uitsluitend naar het belang van vitamine D voor stevige botten, tanden en 
spieren en het belang voor het immuunsysteem wordt niet erkend. Onder-
tussen komt het Farmaceutische Kompas al wel met een advies ‘vitamine 
d-deficiëntie bij ouderen’, ouder dan 70 jaar met een vitamine D-gehalte 
lager dan 75 nmol/L om vitamine D-tekort te behandelen. Hoeveel van de 
70-plussers heeft een dergelijk vitamine D-gehalte? Ook vragen we ons af of 
er in Nederland op de IC’s vitamine D wordt gemeten? Inmiddels stapelen 
internationaal de bewijzen dat vitamine D ook anti-viraal werkt zich verder 
op. Maar op 3 maart 2021 publiceert de Gezondheidsraad een nieuw advies 
waarin wordt herhaald dat er nog onvoldoende bewijs is dat vitamine D 
helpt tegen een corona-infectie. Citaat: ‘Het valt niet aan te tonen maar ook 
niet uit te sluiten’79

Opvallend is het verschil in aanpak van Nederland en Europa met die van 
het GrassrootsHealth Nutrient Research Institute, een non-profit organisatie in 
de VS. Dit instituut werkt met een internationaal panel van meer dan 40 
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wetenschappers gespecialiseerd in vitamine D. Zij stemt het vitamine D3 
gebruik af op het vitamine D-gehalte in het bloed van het individu (persona-
lized medicine) en niet op een inname per risicogroep, zoals geslacht, leeftijd, 
zwangerschap of huidskleur. De streefwaarde voor het vitamine D-gehalte 
die de Gezondheidsraad adviseert ligt 3 tot 5 keer lager dan de 100-150 nmol/L 
geadviseerd door GrassrootsHealth. In Nederland ligt de nadruk op de calci-
um-stofwisseling, stevige botten, tanden en spieren, voor GrassrootsHealth 
ligt de nadruk op de algehele gezondheid.

Vitamine D in 6 punten
Waarom is het belangrijk? Wie moeten het gebruiken en hoe is het te meten? 
Wat zouden overheden snel moeten doen? Daarover vitamine D in 6 punten.
1 Vitamine D is niet te vergelijken met vitamine A, B of C. De mens maakt 

vitamine D3 van nature in de huid aan indien de huid voldoende zonlicht 
ontvangt. De zon en de huid spelen de hoofdrol in de aanmaak.

2 De oudste mens op aarde leefde rond de evenaar en ontving voldoende 
zonlicht met UVB-straling. Zoveel zon dat de huid van nature bescher-
ming bood tegen te veel: de donkere huid. In de loop van de geschiedenis 
trekt de mens Noord en Oostwaarts en de huid past zich aan. Hoe noor-
delijker hoe lichter de huid. Immers een lichtere huid laat meer UVB-
straling toe om vitamine D3 te maken.

3 De moderne mens is ver afgeraakt van het leven van zijn verre voorouder 
die dagelijks ontbloot in de buitenlucht UVB-straling opnam: D3. De 
moderne mens heeft kleren aan, zit binnen en ontbeert stelselmatig D3 
door een levensstijl zonder voldoende zonlicht. Laat staan de mens met 
de donkere huid die zich in het Noorden bevindt. Die komt al helemaal 
tekort. Het is niet te begrijpen dat daar geen rekening mee wordt gehou-
den.

4 De Nederlandse zon kan jaarlijks op 222 van de 365 dagen rond het mid-
daguur vitamine D3 in de huid aanmaken. Op de andere 143 dagen niet. 
Ongeveer 80% van de bevolking heeft in februari een ernstig vitamine 
D-tekort (> 50 nmol/L).

5 Er zit D3 in voedsel wordt gezegd. Maar dat valt tegen. De melk van een 
koe in de wei bevat D3. Hoeveel koeien staan daar nog? Koeien permanent 
op stal, vissen uit een betonnen kweekvijver zonder plankton, kippen 
uit een schuur. Zij krijgen zelf vitamine D gevoerd anders gaan ze dood. 
Dagelijks voedsel, dat een deel van de benodigde D3 leverde, op vette vis 
als haring na, is bijna verdwenen.
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6 Bij een vitamine D-gehalte van tenminste 100 nmol/L krijgt vitamine D 
pas een anti-virale of anti-bacteriële werking, daarvoor is in de winter 
een dagelijkse inname van tenminste 100 mcg (4000 IE) vitamine D3 
supplement noodzakelijk. Voeg vitamine D3 toe aan de Basisregels voor 
iedereen naast Wassen, Afstand en Testen VitamineDforAll toe.

Inmiddels is er veel onderzoek met voldoende bewijs dat vitamine D werkt 
bij een 88-tal gezondheidsproblemen of ziekten van de moderne mens. Bij 
een voldoende hoog vitamine D-gehalte vermindert het aantal borstkanker 
patiënten met 80%, de overlevingspercentages en ziekte-uitkomsten van 
darmkanker verbeteren, het aantal diabetes2 patiënten daalt met wel 60% 
en tandvleesontsteking kan worden voorkomen. De lijst is lang. Geneesmid-
delen werken beter waardoor de dosering kan worden verlaagd. En zelfs wie 
twijfelt of blijft roepen dat het allemaal nog bewezen moet worden, zou het 
gedane onderzoek moeten aangrijpen om de kosten van de gezondheidszorg, 
een miljardenindustrie, eens tegen het licht te houden.

Nederland kent drie bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoe-
derhalskanker en darmkanker. Meedoen is gratis en vrijwillig. Maar wat te 
denken van dit onderzoek te combineren met een periodiek landelijk onder-
zoek naar vitamine D-tekort en op basis daarvan vitamine D-gebruik te advi-
seren zoals GrassrootsHealth dat doet.80 Tandartsen pleiten inmiddels voor 
het screenen van patiënten met tandvleesontsteking op diabetes2 en vitami-
ne D-tekort met name bij kostbare implantaten. En het is niet ingewikkeld. 
Een bloedmonster naar een laboratorium opsturen heeft zijn langste tijd 
gehad. Thuistesten in de zelfzorgmarkt 
groeit snel. De ons bekende onderne-
ming uit Eindhoven noemt dit een ‘digi-
tale vinger aan de pols’.

Voorstel 6  Bevolkingsonderzoek 
naar vitamine D-tekort

Er is veel onderzoek met voldoende be-
wijs dat vitamine D werkt bij 88 verschil-
lende gezondheidsproblemen of ziekten 
van de moderne mens. Bij een voldoende 
hoog vitamine D-gehalte vermindert het 
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aantal borstkankerpatiënten met 80%, de overlevingspercentages en ziekte-
uitkomsten van darmkanker verbeteren, het aantal diabetes2 patiënten 
daalt met wel 60% en tandvleesontsteking kan worden voorkomen. Genees-
middelen werken beter waardoor de dosering kan worden verlaagd. Ook de 
kans op Corona verkleint of het verloop wordt milder. De lijst is lang.

De logische reactie op deze resultaten zou periodiek landelijk bevolkingson-
derzoek naar vitamine D-tekort moeten zijn en op basis van het vitamine D-
gehalte vitamine D-gebruik adviseren. Persoonlijke dosering extra vitamine 
D3 levert gezondheidswinst op. Dit voorstel wint aan kracht als de gegevens 
van dit bevolkingsonderzoek naar vitamine D-tekort in een nationale Bio-
Bank, naar Engels voorbeeld, worden opgeslagen voor wetenschappelijk 
onderzoek. En ook bij dit bevolkingsonderzoek naar vitamine D-tekort moet 
gelden: meedoen is gratis en vrijwillig.

Zorgplicht
De Nederlandse Staat heeft haar zorgplicht geschonden door niet grootscha-
lig op vitamine D te testen tijdens de coronapandemie en niet het voorbeeld 
te volgen van Ierland door vitamine D massaal te verspreiden. De motivatie 
van de overheid dat de wetenschappelijke onderbouwing van de medische 
betekenis van vitamine D niet is aangetoond, is onjuist.

Het is niet de eerste keer dat de overheid haar zorgplicht verzaakt. Stichting 
Urgenda heeft inzake het klimaatbeleid de overheid aangeklaagd. In hoger 
beroep concludeerde de rechtbank:

Het hof heeft geoordeeld dat de Nederlandse Staat haar zorgplicht schendt door niet ten 
minste 25% van de broeikasgassen in 2020 te willen reduceren. Een reductie van 25% in 
2020 wordt als het minimum beschouwd en een reductie onder dit percentage is in strijd 
met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (art. 2 en 8 EVRM). De Staat heeft 
tot nu toe te weinig gedaan om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en haar 
achterstand op reductie op korte termijn in te halen. Het kabinet moet derhalve meer 
maatregelen nemen om de Nederlandse emissies te verlagen.

Aangezien de overheid geen actie onderneemt om het vitamine D-tekort aan 
te pakken, verzaakt zij eveneens haar zorgplicht. Waarom volgt Nederland 
Ierland niet?81
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Conclusie: de democratie heeft gefaald omdat voor de bevolking een eenvoudige test op 
vitamine D ‘op de plank’ is blijven liggen en de gevolgen van de coronapandemie ernstiger 
zijn dan nodig.

2.7  Democratisering van de schuldhulpverlening: 
ecosysteem van de schuldhulp

Ongeveer 32% van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstan-
den en schulden. Een half miljoen huishoudens heeft een tijdelijke disba-
lans. Ze hebben tijdelijk minder inkomen en kunnen de disbalans met eigen 
financiële reserves opvangen. Bij 1,4 miljoen huishoudens is de betalings-
problematiek ernstiger. Ze hebben ontoereikende financiële reserves en 
kampen met structurele betalingsachterstanden. Daarenboven heeft 0,6 
miljoen huishoudens problematische schulden. Zij hebben onvoldoende 
middelen om binnen afzienbare tijd aan de financiële verplichtingen te vol-
doen. De schuld van deze 2,5 miljoen huishoudens bedraagt € 30 miljard.

Camiel Kuiper is CEO van de sociale onderneming Buddy Payment. Het bedrijf ondersteunt 
kwetsbare Nederlanders bij het maken van financiële keuzes.

Het Nibud heeft de schuldenproblematiek onderzocht en stelde vast dat men-
sen met schulden minder deelnemen aan de samenleving. Zij voelen zich 
vaker buitengesloten. Kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen, 
doen het minder goed op school. 53% van de mensen met geldzorgen heeft 
gezondheidsklachten. In 71% van de huishoudens waar loonbeslag ligt, is 
wel eens ruzie over geldzaken. Werkgevers geven aan dat werknemers met 
geldzorgen een hoger ziekteverzuim hebben.82 Ook de maatschappelijke 
kosten zijn aanzienlijk. Volgens het Instituut voor Publieke Waarden bedra-
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gen deze kosten € 11 miljard per jaar. Geert van Dijk, directeur bij NVVK, 
vereniging voor schuld-hulpverlening en sociaal bankieren, voegt eraan toe: 
‘Er wordt veel geld verdiend aan pogingen deze groep hun schulden te laten 
terugbetalen, terwijl deze schulden vaak oninbaar zijn. Toch houden we de 
illusie in stand dat de schulden worden terugbetaald. We laten schulden in 
hoog tempo oplopen met automatische boetes, boeterentes en incassokos-
ten. Overigens is de Rijksoverheid in 60 procent van alle gevallen de grootste 
schuldeiser, die ook nog voorrang heeft op de rest. Bij jongeren is de over-
heid zelfs bij 80 procent de grootste schuldeiser, vooral door de verplichte 
ziektekostenverzekering.’83

De schuldhulpverlening schiet te tekort
In de praktijk van de schuldhulpverlening blijkt dat het merendeel van men-
sen met geldzorgen en schulden geen hulp krijgt. De mensen die hulp krij-
gen, krijgen deze te laat. Ook wordt er te weinig gedaan aan het wegnemen 
van de oorzaak van geldproblemen. Het is derhalve profijtelijk om veel meer 
te investeren in preventie van schulden dan in het saneren van schulden als 
die al uit de hand gelopen zijn. Preventie is dan ook een bestuurlijk speer-
punt in nagenoeg alle gemeenten. Toch gebeurt dat heel weinig. Vrijwel alle 
gemeenten besteden meer geld aan beschermingsbewind waarbij alleen er-
ger wordt voorkomen, dan aan schuldsanering. En meer aan schuldsanering 
dan aan schuldpreventie. In geval van beschermingsbewind heeft de rechter 
vastgesteld dat de schuldenaar niet in staat is zijn financiële situatie goed 
te beheren. Hij stelt een bewindvoerder aan die het beheer overneemt. Met 
schuldpreventie leert de schuldenaar zelf om te gaan met zijn schulden.

Digitalisering van de schuldhulpverlening
Buddy Payment heeft een Betaalvergunning van De Nederlandsche Bank, 
heeft een bankierplatform gebouwd en algoritmes ontwikkeld om kwets-
bare Nederlanders te ondersteunen bij het maken van financiële keuzes 
in de brede zin van het woord. Wij geven deze huishoudens steun bij het 
budgetteren, leggen de vaste lasten apart, helpen bij het omgaan met fiscale 
regelingen, toeslagen en dergelijke. We leren de mensen ook om te sparen 
voor onverwachte tegenvallers. Wij kunnen de mensen begeleiden met 
beginnende schulden. Wordt de situatie ernstiger dan verwijzen we naar 
de plaatselijke schuldhulpverlening. We hebben een combinatie gevonden 
tussen een digitale app die kan helpen en die steeds verder wordt ontwikkeld 
enerzijds en de klassieke hulpverlening anderzijds. Met de Stichting Lezen 
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en Schrijven is samengewerkt om de app zo toegankelijk mogelijk te maken 
voor de doelgroep. Wij zijn als het ware een digitale vriend in de broekzak 
van de gebruiker.

In 2020 heeft Buddy Payment een aanbesteding gewonnen om 89 gemeenten 
te voorzien van deze app voor schuldhulpverlening. Ook heeft het bedrijf 
een DNB-vergunning gekregen voor inzage in betaaldata van gebruikers die 
daarvoor permissie hebben gegeven. De Buddy-app geeft gebruikers inzicht 
in hun financiën met een duidelijke berekening van de vrije bestedings-
ruimte na aftrek van hun vaste lasten. De app geeft ook tips over toeslagen 
en minimaregelingen. In januari 2021 heeft de onderneming tevens een 
tweede Betaalvergunning aangevraagd, deze vergunning stelt het Buddy-
platform in staat om ook betalingen uit te kunnen voeren namens gebrui-
kers. De combinatie van toegang tot de gegevens op de bankrekening om 
analyse uit te voeren én de mogelijkheid om hierop te handelen door betalin-
gen uit te voeren zorgt voor een schaalbare manier van ondersteuning.

Het veroveren van een markt in de digitale schuldhulpverlening is geen 
sinecure. Gevestigde organisaties die belast zijn met schuldhulpverlening 
en 200.000 mensen actief ondersteunen met het oplossen van hun schuld-
problemen, ervaren de vernieuwing in de aanpak van de schuldsanering en 
vooral de digitalisering ervan soms als een bedreiging. Ook mensen die op 
dit gebied bij gemeentes en zorginstellingen in de uitvoering werken, zijn 
soms bang hun baan te verliezen. Daarentegen is er op bestuursniveau meer 
support voor deze poging tot vernieuwing van het systeem. De zorgverzeke-
raars hebben ook een belang. Uit de cijfers van het Nibud blijkt dat 53% van 
de mensen met geldzorgen gezondheidsklachten hebben. Het is voor zorg-
verzekeraars daarom aantrekkelijk om te investeren in bestaanszekerheid. 
Een investering in Buddy kan zorgkosten uitsparen. Idealiter zou vergoe-
ding van Buddy moeten worden opgenomen in de basisverzekering. Dat is 
toekomstmuziek. Tot die tijd kunnen zorgverzekeraars meefinancieren uit 
middelen die ze hebben gereserveerd voor preventie.

Buddy Payment als regisseur van het schuldhulp-ecosysteem
Naast het Buddy platform gericht op zelfredzaamheid en schuldpreventie 
is Buddy Payment, in samenwerking met het Nibud en de NVVK, bezig met 
de ontwikkeling van het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen 
(NIvB). Dit Instituut maakt gebruik van de techniek van Buddy Payment 



108 hoofdstuk 2

om, op basis van analyse van bankmutaties, passende betalingsregelingen 
af te spreken tussen debiteuren en crediteuren. Hiermee wil het Instituut 
voorkomen dat onbetaalbare betalingsregelingen leiden tot verhogingen en 
zo tot problematische schulden. Debiteuren kunnen via www.betalingsrege-
lingen.nl een passende regeling afspreken met hun schuldeiser(s).

Naast deze ontwikkelingen heeft Buddy Payment voor Kredietbank Neder-
land en Stadsbank Oost Nederland het product www.budgetscan.nl ont-
wikkeld. Dit platform geeft, op basis van analyse van bankmutaties, een 
overzicht van de financiële situatie van een cliënt. Hiermee kunnen schuld-
hulpverleners snel passende hulpverlening bieden en/ of een sociaal krediet 
aanbieden. Hiermee wil de onderneming de doorstroom naar hulpverlening 
versnellen.

Gebruikers
Buddy Payment krijgt zijn gebruikers (mensen met schuldproblemen) veelal via 
de gemeenten aangereikt en is bezig om de markt uit te breiden met de dak- en 
thuislozen, asielzoekers (COA) en ex-gedetineerden (Ministerie van financiën). 
Ook zijn er gemeenten die de Buddy App aanbieden aan inwoners waarvan, via 
vroegsignalering, bekend is dat zij achterstanden hebben. Het idee van Buddy 
Payment is om inwoners met een achterstand eerst te verwijzen naar het 
Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB). Vervolgens is het idee 
dat inwoners de Buddy App aangeboden krijgen voor het stabiliseren van de 
financiele situatie én om de afgesproken regeling na te komen. De schuldenaar 
ontvangt een overzicht van zijn financiële situatie en een gepersonaliseerde 
betalingsregeling naar draagkracht. Hij hoeft geen langdurig en intensief con-
tact te hebben met de schuldeiser voor het opstellen van een passende regeling 
(dit contact wordt vaak als vervelend en kwetsend ervaren) en ervaart minder 
stress als realistische betalingsregelingen worden afgesproken.

Een onderdeel van de stabilisatie betreft gedragsverandering op het uitga-
venpatroon van de gebruiker. Ook is Buddy Payment bezig met de ontwik-
keling van Toeslagtoetsing voor inkomensstabilisatie. Deze functionaliteit 
moet enerzijds stimuleren dat gebruikers krijgen waar ze recht op hebben en 
anderzijds voorkomen dat gebruikers iets krijgen waar ze geen recht op heb-
ben. De Toeslagtoets wordt ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI) is een samenwerkingsverband van 89 
gemeenten), Rotterdam, Den Haag, Het Inlichtingenbureau en Stimulansz.

http://www.betalingsregelingen.nl
http://www.betalingsregelingen.nl
http://www.budgetscan.nl
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Klanten
Daarnaast kent Buddy Payment klanten. Klanten zijn organisaties met 
een zorgplicht zoals gemeenten, zorginstellingen, financiële instellingen, 
banken en hulpverleningsorganisaties. Een nieuwe trend is dat ook werk-
gevers aan de slag gaan met schuldsanering van werknemers die te veel 
schulden hebben. Schuldproblemen zijn vaak oorzaak van verzuim en lage 
arbeidsproductiviteit. Ook werknemersorganisaties zoals CNV en FNV zijn 
actief om hun leden te ondersteunen in geval van een schuldenproblematiek 
die hun welzijn aantast. De voordelen van de overheid zijn onder andere dat 
het faciliteren van realistische betalingsregelingen escalatie van schulden 
voorkomt. Ook zorgdragen dat mensen minder lang wachten voor ze aan-
kloppen voor hulp, vermindert de schuldenlast. Als gemeenten behulpzaam 
zijn bij het vinden van een oplossing voor sociale problemen is er sprake van 
‘warme overdracht’ waardoor het minder tijd kost om afspraken met burgers 
te maken over de schuldsanering.

In verschillende gemeenten zijn lokale initiatieven waarmee buddy samen-
werkt zoals MONNIE (Rotterdam), Stichting De Meevaart (Amsterdam) en 
een zogenoemde spaarkringen, dat zijn sociale kringen waarin mensen met 
schulden elkaar helpen.

Schuldeisers
Woningcorporaties hebben huurders met schulden die zij in voorkomende 
gevallen tegemoetkomen met schuldafbetalingsregelingen. Als er realisti-
sche betalingsregelingen worden afgesproken zullen die regelingen beter 
worden nagekomen. Als het duidelijk is dat de schuldenaar niet kan betalen, 
kunnen schulden verhogende invorderingsacties achterwege blijven. Op uit-
voeringscapaciteit wordt bespaard omdat er panklare betaalvoorstellen zijn.

Er zijn ook schuldeisers die belang hebben bij het in standhouden van het 
huidige systeem omdat zij per saldo een aantrekkelijk verdienmodel hebben 
in de schuldsanering, onder andere door hoge boetes in rekening te brengen 
bij betaalachterstand.

Om Buddy interessanter te maken voor gebruikers is Buddy Payment in 
gesprek met een samenwerkingsverband van schuldeisers die bereid zijn om 
klanten die Buddy (gaan) gebruiken een korting aan te bieden.
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Voorstel 7  Ecosysteem van de 
schuldhulp

De leiding van dit ecosysteem is in 
handen van Buddy Payment, een 
sociale onderneming die een eendui-
dige robuuste maatschappelijke 
doelstelling heeft: Voor iedereen moet 

de bestaanszekerheid voor iedereen gewaarborgd zijn en niemand zou zich onnodig druk 
moeten maken over zijn financiële situatie.

Buddy Payment heeft een Betaalvergunning van de Nederlandsche Bank, 
beheert het datacenter, ontwikkelt de app’s en de algoritmen die de be-
sluitvorming in de schuldhulp ondersteunen. De onderneming doet dit in 
samenspraak met een Regiegroep, waar grote gemeenten zoals Den Haag, 
Rotterdam en Almere deel van uitmaken. Van de schuldenaar wordt ver-
wacht dat hij meewerkt aan het welzijn van zijn omgeving en van zichzelf. 

Het ecosysteem van de schuldhulpverlening

Gebruikers:
Schuldenaars

Sociale
onderneming

Buddy
Payment

Klanten:
overheid  
en zorg- 
verleners

Schuldeisers



111Tien voor stellen

Overheden en anderen met een zorgplicht hebben mogelijkheden om cre-
atief mee te denken aan de oplossingen van de schuldproblematiek van de 
burgers. Schuldeisers die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
onderschrijven, dragen bij met hetgeen zij zelf kunnen verantwoorden bij 
hun klanten, werknemers en aandeelhouders.

Het schuldhulpnetwerk kan zich ontwikkelen tot een krachtig ecosysteem. 
Als de deelnemers gezamenlijk de strategie van de schuldhulpverlening 
opstellen wordt het ecosysteem efficiënt en daadkrachtig. De gevolgen zijn 
verstrekkend. Veel voorbereidend werk is klaar. Nu moeten pilots met dit 
ecosysteem worden georganiseerd om de details van deze gezamenlijke aan-
pak van de schuldhulpverlening in kaart te brengen.

Democratisering van de schuldhulpverlening
Op deze wijze wordt ook de nieuwe democratie zichtbaar: overheden, schuld-
eisers en schuldenaren werken samen om een maatschappelijke oplossing 
te vinden voor een maatschappelijk probleem. Gestimuleerd door de be-
schikbaarheid van data ontstaan er nieuwe instrumenten om collectief en 
gepersonaliseerd de bestaanszekerheid van kwetsbare mensen te vergroten. 
Voor de (gemeentelijke) overheden gaat een nieuwe wereld open. De over-
heid heeft op gemeentelijk niveau vele taken die de burgers moet helpen om 
een goed leven te leiden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een 
voorbeeld. Het ligt dan ook in lijn van de verwachting dat de digitale schuld-
hulpverlening haar vleugels uitspreidt naar de sociale domeinen waarin de 
overheid een taak heeft. Dat leidt tot integrale benadering van de burger die 
op deze wijze gepersonaliseerde zorg krijgt.

Ter illustratie refereren we aan de zogenoemde toeslagaffaire. Naar schat-
ting 26.000 ouders in Nederland zijn slachtoffer van onterechte fraudever-
denkingen met de kinderopvangtoeslag. We lieten mensen die deze voor-
zieningen keihard nodig hebben en al in de stress zitten, aan de slag gaan 
met een ontzettend ingewikkeld systeem. Met de huidige stand van digitale 
technologie is het mogelijk om informatie te ontsluiten van onder andere de 
Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en van het UWV en met een 
hele hoge betrouwbaarheid te toetsen of de betreffende toeslagen rechtmatig 
zijn verkregen. Deze ontwikkeling is van belang voor de 5 miljoen huishou-
dens die gebruik maken van toeslagen en zelf hun inkomen en daarmee de 
rechten op toeslagen moeten inschatten.
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In het voorgestelde ecosysteem zijn alle deelnemers gelijkwaardig. Zij 
maken gebruik van een collectieve databank, die ook voor de burger toegan-
kelijk is voor zover het zijn persoonlijke data betreft. Tegelijkertijd wordt 
de beheersing van schuldhulpverlening een collectieve maatschappelijke 
opdracht die de welvaart in ons land substantieel vergroot.

Uitdaging
In samenwerking met een groot aantal partners in het sociaal domein is 
Buddy Payment bezig met het uitvoeren van een innovatief plan dat in 
potentie een grote impact heeft op het vraagstuk van armoede, schulden en 
bestaanszekerheid. Direct en indirect gaan hiermee enorme kosten gepaard. 
Tegelijkertijd gaan bij een dergelijke innovatie de kosten voor de baten uit 
maar zijn onder andere gemeenten en zorginstellingen organisaties die niet 
bekend zijn met risicokapitaal. Dit brengt dergelijke sociale ondernemingen 
in een lastig pakket waarbij risico investeerder bereid zijn om te investeren 
maar tegelijkertijd zeggenschap en hoge rendementen eisen. Het is voor 
Buddy Payment een uitdaging om in de behoefte aan kapitaal te voorzien 
zonder daarbij in te boeten op haar sociale visie waarbij impact en niet het 
rendement voorop staat.

Dit sluit aan bij een bredere trend die zichtbaar is waarbij risicokapitaal 
van oudsher gerelateerd blijft aan hoge rendementen maar niet persé aan 
een hoge maatschappelijke impact. Dit betekent dat het gevaar bestaat dat 
sociale initiatieven die veel potentiële maatschappelijke impact hebben niet 
overleven doordat zij in potentie niet de hoge rendementen kunnen leveren 
in relatie tot het benodigde risicokapitaal.

Conclusie: de democratie is een coryfee rijker. Dit efficiënte platform om mensen met 
structurele geldzorgen te ondersteunen, waarmee aan de welvaart in ons land wordt 
bijgedragen. Het is een voorbeeld dat in vele sectoren van de economie kan worden 
toegepast. Zo ontstaat er een democratie zoals het moet.

2.8  Democratisering van ongedocumenteerden: 
de Migratietafel

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
We zingen dit liedje van The Scene uit volle borst mee. Maar we menen het 
natuurlijk niet. Er zijn grenzen. Vanuit Nederland gaan we allemaal wel 
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eens over de grens. Om tal van redenen. Voor vakantie, voor zaken, om fa-
milie te bezoeken, op studiereis, de liefde achterna reizend, op ontdekkings-
tocht, om de wereld te leren kennen en om andere culturen te ontmoeten. Er 
zijn ook mensen die om andere redenen de grens oversteken. Vluchtend voor 
een oorlog, voor armoede, om werk te zoeken, op zoek naar meer voorspoed, 
om voor hun familie te zorgen, om gezondheidsredenen: het kan van alles 
zijn. Ze hebben soms geen paspoort en geen verblijfsvergunning. Vandaar 
het label ‘ongedocumenteerden’. Voor ons Nederlanders onmogelijk voor te 
stellen hoe dat moet zijn, je huis en haard om die redenen te verlaten. Maar 
we hebben wel een strikt beleid en een snoeihard systeem ontwikkeld hoe 
we met deze mensen omgaan. De wijze waarop een maatschappij omgaat 
met haar ongedocumenteerden zegt iets over de kwaliteit van de democratie.

Irene Koel werkte 16 jaar bij FHV/BBDO, een groot merkreclame-bureau. Daarna werd zij mede-
ondernemer van het innovatie-bedrijf BLOEI. Nu leidt ze haar netwerkorganisatie The Zooooo.

Wie zijn deze mensen?
De schattingen van het aantal mensen in Nederland zonder geldige verblijfs-
vergunning lopen uiteen: tussen de 23.000 en 58.000 mensen. Zij komen van 
buiten de Europese Unie. Onder hen zijn vreemdelingen van wie de vergun-
ning is verlopen, uitgeprocedeerde asielzoekers, mensen die buitenlandse 
vrouwen met kinderen die door hun (Nederlandse) partner zijn weggestuurd 
voordat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning, mensen 
die op toeristenvisum zijn gearriveerd en zijn gebleven, slachtoffers van 
mensenhandel die geen aangifte hebben durven doen, staatlozen die niet 
kunnen terugkeren naar het land van geboorte, familieleden van migranten 
die zorg behoeven en die in het herkomstland niet kunnen krijgen.

Ze hebben geen verblijfsvergunning gekregen, of zijn die weer kwijtgeraakt. 
Sommigen passeerden de grens legaal, anderen gebruikten valse papieren 
of kwamen met de hulp van een mensensmokkelaar. Sommigen willen 
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doormigreren of terug naar het land van herkomst, anderen proberen hier 
zo lang mogelijk te blijven. Kortom, het is een hele diverse groep mensen.

Ongedocumenteerden die in Nederland verblijven, zijn als gevolg van de Kop-
pelingswet uitgesloten van collectieve voorzieningen, uitkeringen en vergun-
ningen zoals toegang tot huisvesting en een zorgverzekering. Ook hebben zij 
geen toegang tot de formele arbeidsmarkt. Om toch aan enkele minimum-
standaarden voortvloeiend uit internationale verplichtingen te voldoen, zijn 
een aantal uitzonderingen op het koppelingsbeginsel vastgelegd: er is rechts-
bijstand, onderwijs tot 18 jaar, medisch noodzakelijke zorg en de voorkoming 
van inbreuken op de volksgezondheid. Wettelijk is vastgelegd dat zorgverle-
ners onder bepaalde voorwaarden gecompenseerd kunnen worden indien zij 
medisch noodzakelijke zorg verlenen aan ongedocumenteerden.
Niet alle zorgverleners kennen deze regels. Maar volgens de VN-verdragen 
van de Rechten van de Mens en het kind, wat Nederland toch heeft onderte-
kend, heeft elk mens recht op zorg. En dient elk kind beschermd en verzorgd 
te worden tot zijn of haar 18e jaar.

Ongedocumenteerden zijn kwetsbaar op vele niveaus. Zij zijn ernstig be-
perkt in rechten, vrijheden en voorzieningen. Veel ongedocumenteerden, 
waaronder kinderen, hebben geen vaste verblijfplaats en leven in schrijnen-
de armoede, zij hebben moeite om te voorzien in dagelijkse levensbehoef-
ten als eten, kleding en middelen voor persoonlijke verzorging. Ze zijn een 
gemakkelijke prooi voor uitbuiting door malafide werkgevers, huisjesmel-
kers of mensenhandelaren. En hebben relatief vaak te maken (gehad) met 
traumatische ervaringen door uitbuiting en geweld, en leven voortdurend in 
angst om te worden opgepakt, opgesloten en uitgezet. Vaak ontbreekt ieder 
toekomstperspectief. Deze stressvolle omstandigheden hebben een nega-
tieve impact op de gezondheid.

Veel ongedocumenteerden hebben beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij 
missen kennis over procedures rondom het verkrijgen van zorg, hebben moei-
te deze zorg ook daadwerkelijk te bereiken en hier effectief gebruik van te ma-
ken. Het niet spreken van een gemeenschappelijke taal met de zorgverlener is 
hierbij een groot struikelblok. Barrières in de toegang tot zorg zijn een gebrek 
aan kennis over het recht op gezondheidszorg en het zorgsysteem. Omdat 
mensen vaak niet op de hoogte zijn van het beroepsgeheim van hulpverleners 
bestaat de angst dat hun gegevens worden doorgegeven aan autoriteiten wat 
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hen weerhoudt van het zoeken van zorg. Ook praktische problemen zoals een 
gebrek aan middelen voor vervoer staan de toegang van zorg in de weg.

Nederland heeft een beleid dat wordt gekenmerkt door ontmoediging. Wie 
in Nederland asiel aanvraagt, moet twee jaar wachten op een beslissing. 
30% van de aanvragen wordt afgewezen. Twee jaar wonen ze doelloos in een 
AZC. Ze mogen zelfs geen vrijwilligerswerk doen en zeker de taal niet leren. 
En lopen daardoor al enorme achterstand op. De Rijksoverheid schat zelf in 
dat een asielzoeker zo’n 28.000 Euro per jaar kost. Voordat de statushouders 
vervolgens woningruimte krijgen en werk vinden, zijn heel wat sociale me-
dewerkers van gemeentes in de weer om de schade enigszins te herstellen. 
De mensen die geen status krijgen, worden in detentie gezet om uitgezet te 
worden of verdwijnen onder de radar.

In een rapport van Amnesty International, Dokters van de Wereld en 
Stichting LOS uit 2016 wordt aangegeven hoe Nederland omgaat met deze 
uitgeprocedeerde, kwetsbare vreemdelingen. Voor deze groep is vreemde-
lingendetentie per definitie onevenredig belastend. Er is geen kwetsbaar-
heidstoets beschikbaar om in voorkomende gevallen detentie te voorkomen 
of tijdig op te heffen. Het ontwikkelen van zo’n toets lijkt met de huidige 
stand van digitale technologie toch geen moeilijke opgave?

Verschillende organisaties zoals Amnesty International, Dokters van de 
Wereld, Rode Kruis, Leger des Heils, de kerken, veel lokale initiatieven en 
vrijwilligersgroepen verlenen hulp. Steuncomités voor illegalen geven een 
beperkte groep begeleiding door te bemiddelen in levensonderhoud, onder-
dak, medische zorg, rechtsbijstand, onderwijs en geestelijke steun. Het is 
een heel vangnet dat samenwerkt en elkaar aardig weet te vinden. Afhan-
kelijk van giften doen zij geweldig goed werk, naar beste kunnen. Maar wie 
je ook spreekt: het systeem staat enorm onder druk. Er is veel behoefte aan 
meer ondersteuning (in geld en mensen), eerlijkere regelgeving en vooral 
snelheid in het systeem, waardoor meer mensen sneller weten waar ze aan 
toe zijn. En meer mensen adequaat geholpen kunnen worden.

Een paar voorbeelden wat er nu gedaan wordt
 ● Dokters van de Wereld heeft een paar zorgbussen rijden, onderhouden 

een paar zorgcafé’s en houden op diverse plekken in de stad een spreek-
uur. Ze parkeren de zorgbus daar waar ongedocumenteerden zich op-
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houden, de plekken zijn vaak bekend en worden doorgegeven via de 
andere hulporganisaties. Veel ongedocumenteerden zitten in whatsapp-
groepen, als zij al in bezit zijn van een mobiele telefoon: dat is wel een 
belangrijk instrument om te kunnen overleven.

 ● In de vluchtelingencrisis van 2015 heeft het Rode Kruis Nederlanders 
gevraagd zich aan te melden als vrijwilliger. In een paar weken meldden 
zich zo’n 35.000 Nederlanders die graag van betekenis wilden zijn. Het 
bleek nog lastig om de matching voor elkaar te krijgen tussen de Neder-
lander en de asielzoeker, maar het gaf wel de barmhartigheid en de ac-
tiebereidheid van de Nederlanders aan. Inmiddels heeft ‘Ready2Help’ ruim 
90.000 vrijwilligers, die hulp bieden op tal van fronten. Zo zijn er nog tal 
van andere initiatieven die burgers en ongedocumenteerden met elkaar 
in verbinding brengen. Het animo om die verbintenis aan te gaan is er.

 ● Voor ongedocumenteerden kan het behoorlijk lastig zijn om de weg te 
vinden naar de juiste hulp en instanties in Nederland. Daarom heeft het 
Rode Kruis een platform op internet ingericht om hen op weg te helpen. 
Daarop staat informatie over hulp bij onderdak, medische, juridische 
en financiële kwesties. Migranten kunnen via de WhatsApp-dienst van 
het platform ook zeven dagen per week vragen stellen. Dit platform is 
beschikbaar voor ongedocumenteerden in verschillende regio’s waaron-
der Utrecht, Flevoland en Amsterdam. Via de lokale partners wordt het 
platform bekend gemaakt.

 ● Het Wereldhuis in Amsterdam heeft een zorgboerderij waar ongedocu-
menteerden kunnen werken.

Migratie blijft
Migratie neemt wereldwijd toe en zal naar verwachting blijven als gevolg 
van chronische conflicten, armoede en klimaatverandering. De laatste 
schattingen gaan er van uit dat één op de dertig mensen een internationale 
migrant is. Eind 2019 waren er wereldwijd 79,5 miljoen mensen op de vlucht 
(UNHCR) voor oorlog en geweld, het hoogste aantal ooit. Dat is 1% van de we-
reldbevolking. 85% van deze groep wordt opgevangen in een ontwikkelings-
land. De aanzienlijke vluchtelingen- en migrantenstromen wereldwijd gaan 
Europa en daarmee ook ons land niet voorbij. De verwachting is dat Europa 
nog lang in trek zal blijven bij migranten uit andere delen van de wereld. 
Het zal dus een vast onderdeel van elke democratie blijven.
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Ongedocumenteerden in de nieuwe democratie
Welke rol spelen ongedocumenteerden en hoe kunnen zij een bijdrage 
leveren? In de nieuwe democratie verandert de basis grondhouding waar-
mee deze doelgroep wordt benaderd radicaal. Ongedocumenteerden krijgen 
nu allemaal negatieve woorden opgeplakt, waardoor ze juist verder van de 
bevolking komen te staan. Ze worden weggezet als onbetrouwbaar, crimine-
len, profiteurs en banen-afpakkers, terwijl ze het werk doen waar de gemid-
delde Nederlander de neus voor op haalt. Een grote groep van hen werkt in 
het ‘zwarte’ circuit. Als afwasser, tuinman, in de schoonmaak, als kinder-
oppas. In tal van sectoren zijn van die banen, waar zij, als kleine zelfstan-
digen, hun kost verdienen. Mensen zijn maar wat blij met hun Filipijnse 
aupair, schoonmaakster of huishoudster.

Wat als we ze zien voor wie ze zijn? Het zijn bijzondere, veerkrachtige, pio-
nierende, durvende mensen, die ondanks een zeer moeilijke leefsituatie de 
kracht vinden om door te gaan. Wat zou er gebeuren als zij de juiste, volle 
medewerking krijgen, zodat zij snel, zelfredzaam, hun eigen leven kunnen 
vormgeven? En wat als autochtone Nederlanders gaan ervaren wat een ver-
rijking het is om hieraan een zinvolle bijdrage te leveren en nieuwe culturen 
te ontmoeten binnen de grens van ons land. Daar waar verbinding echt tot 
stand komt, investeer je in een duurzame toekomst.

Ongedocumenteerden zijn dus eigenlijk de pioniers, durvers en doeners van 
deze tijd. Je moet geweldig flexibel, veerkrachtig en creatief zijn om een 
dergelijk leven vol te houden. Geweldige talenten waar je, als land, eigenlijk 
blij mee zou moeten zijn. Het zijn vaak jonge vrouwen en mannen die dap-
per genoeg zijn om de sprong te wagen en als ze de ruimte krijgen, veel voor 
zichzelf en voor elkaar kunnen regelen. Ze tonen daarbij een groot verant-
woordelijkheidsgevoel naar het thuisfront. Zij sturen een deel van het ver-
diende geld weer naar hun familie die is achtergebleven. Ze ‘mogen’ daarom 
vaak niet terugkomen van hun eigen land, want ze brengen in het totaal 
veel geld in het laatje. Financiële transacties van immigranten naar landen 
van herkomst zijn vele malen hoger dan de budgetten van ontwikkelings-
samenwerking. Western Union, de geldtransfer-bank van de ongedocumen-
teerden, laat dit regelmatig zien in cijfers. Ongedocumenteerden financie-
ren voor een groot deel dus de ontwikkeling in het land van herkomst.
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Een rekensom over de duim: in Europa wonen 500 miljoen mensen, in Ne-
derland wonen 20 miljoen mensen, dat is 1/25 deel. Dus stel, als er in Neder-
land 40.000 ongedocumenteerden zijn, dan mag je dat aantal met 25 verme-
nigvuldigen. In Europa zijn er ongeveer 1 miljoen ongedocumenteerden. Als 
deze mensen per maand 50 euro naar hun thuisland, naar familie opsturen, 
dan is dat per jaar 600 miljoen euro rechtstreeks naar arme gezinnen in 
ontwikkelingslanden. Microkrediet! Ongedocumenteerden financieren dus 
de scholing en opbouw van deze landen. Daarom werken deze landen niet 
mee aan het terugkom-beleid. Dit fenomeen geldt trouwens ook voor legale 
werkimmigranten. Roemenië is macro-economisch afhankelijk van het geld 
dat door hun inwoners (die in het buitenland werken) wordt teruggestuurd.

Werk aan de winkel

Anders omgaan met ongedocumenteerden
Migratie is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Het 
huidige asielbeleid bevestigt dat. Pogingen om met een ontmoedigingsbe-
leid het aantal asielaanvragen te beperken, hebben geen resultaat. Deze 
constatering is op zich al een aanleiding om een ander immigratiebeleid 
te ontwikkelen. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van de democratie 
belangrijk om na te gaan of er mogelijkheden zijn om met mensen zonder 

geldige verblijfsvergunning zoda-
nig om te gaan dat de welvaart in 
Nederland wordt vergroot.

Voorstel 8  Organiseer een 
Migratietafel

Voorgesteld wordt een Migratietafel 
op te zetten met burgers (Neder-
landers en Ongedocumenteerden), 
overheid (Rijks- en gemeentelijke 
overheid), ondernemingen (kleine 

en grote bedrijven) en maatschappelijke organisaties zoals kerken. Het eer-
ste onderwerp is de ontwikkeling van een tijdelijk digitaal ID voor ongedocu-
menteerden. Met een digitaal ID kan een digitaal platform worden ingericht 
waar ongedocumenteerden elkaar ontmoeten en met vrijwilligers communi-
ceren die hen wegwijs maken in Nederland. Ook kunnen zij ingaan op uitno-
digingen vanuit de Nederlandse samenleving om kennis te maken met hun 
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cultuur. Bekend is dat onder meer de Filipijnse gemeenschap voor dergelijke 
ontmoetingen openstaat.

Het beoogde platform is niet gericht op het stimuleren van het verblijf in 
Nederland. Terugkeer van ongedocumenteerden kan op vele wijze worden 
gefaciliteerd. Landgenoten die legaal of illegaal in Nederland wonen, kunnen 
mensen die terug willen keren of Nederland moeten verlaten, ondersteunen 
bij het voorbereiden van hun terugkeer. Wie op een vliegtuig wordt gezet 
zonder voorzieningen bij aankomst in het thuisland, moet nu met harde hand 
worden gedwongen. Wie tevoren contacten heeft gelegd en een goed plan 
heeft, is er veel beter aan toe en wordt op een humane manier geholpen om 
in hun thuisland een waardevol leven op te bouwen.

De overheid heeft veel mogelijkheden om bij te dragen aan het succes van 
het platform. De eerste stap is de versnelling van de asielprocedure. Vluchte-
lingen confronteren met een wachttijd van twee jaar alvorens een beslissing 
over hun asielaanvraag wordt genomen is op zich al ongewenst. Eenmaal sta-
tushouder komt de gemeentelijke overheid in beeld die weliswaar de verplich-
ting heeft om voor passende woonruimte te zorgen maar niet voortvarend 
te werk gaat. Wie wordt afgewezen, wordt flex-burger die met andere onge-
documenteerden contact zoekt en hun krachten slim bundelen. Door op het 
digitale platform hiërarchie te brengen in de dienstverlening krijgt eenieder 
ruimte om zijn of haar rol te pakken en verantwoordelijkheid te nemen.

Het bedrijfsleven kan ook bijdragen. Bekend is dat bouwonderneming 
Heijmans plannen heeft om een dorp in Syrië te herbouwen en wil Syriërs 
in Nederland interesseren om betrokken te zijn bij de planvorming, die 
tevens de mogelijkheid biedt om voor dezelfde onderzoeken of zij op die plek 
een nieuw bestaan in Syrië willen beginnen. In veel directiekamers is het 
onderwerp ‘Purpose’ een veel besproken onderwerp. Ongedocumenteer-
den zijn niet de meest gewilde doelgroep om je hieraan te verbinden. Als er 
vanuit de wet meer mogelijkheden wordt geboden, er een positievere aanpak 
en narratief rondom deze doelgroep ontstaat, kan het bedrijfsleven hier een 
prachtige rol spelen. Zoals Heijmans al laat zien.

Ook is ondersteuning beschikbaar. Buddy Payment ontwikkelt voor deze 
doelgroep hulp budgetcoaching (zie hoofdstuk 2.3). Het Rode Kruis heeft 
faciliteiten gerealiseerd, nu nog beschikbaar voor enkele gebieden en in 
test. Dokters van de Wereld verleent medische zorg voor illegalen. Amnesty 
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International komt op voor ongedocumenteerden. Zij hebben recht op ‘bed 
bad brood’. Het Europese Comité voor Sociale Rechten sprak in 2014 uit dat 
Nederland, door bepaalde migranten uit te sluiten van opvang, de rechten 
die in het Europees Sociaal Handvest zijn vastgelegd schendt. De uitspraak 
bepaalde dat ongedocumenteerden het risico lopen op ernstige onherstelba-
re schade als zij worden uitgesloten van de toegang tot onderdak, voedsel en 
kleding, omdat de toegang tot voedsel, water, een veilige plaats om te slapen 
en kleding tot de basale levensbehoeften behoren om te overleven.

Ongedocumenteerden dagen ons morele kompas uit
Hoe wij omgaan met de zwakste mensen in de samenleving, zegt iets over 
onszelf. Het daagt ons uit om het juiste te doen. Voorbij grenzen te kijken. 
Zodra grenslijnen worden gezien als ontmoetingsgebieden die verbinden en 
verenigen, waar mensen die anders zijn elkaar letterlijk en figuurlijk raken, 
dan ontstaat er een inspirerende omgeving. Wie te eenzijdig naar zichzelf, 
zijn gemeenschap of zijn land kijkt, verliest de kans op vernieuwing. Ver-
schillen nodigen juist uit, geven ons een reden om te gaan verkennen: door 
de diversiteit ontstaat vernieuwing en groei.
Wie grenzen niet schuwt en voorbij het mentale denken uitreikt, ontmoet en 
ervaart de rijkheid van verschillende culturen. En maakt dat voorbij lands-
grenzen en verlicht denken nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Conclusie: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Door naast elkaar te 
gaan staan, reis je samen naar een waardevolle samenleving.84

2.9  Democratisering van de kapitaalmarkt: 
ecosysteem van de fraude- en 
witwassenopsporing

Robert van Doesburg, Projectmanager bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
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Frank Hermans is oprichter van InnoTractor. Een bedrijf dat met IoT, blockchain en de nieuwste 
draadloze technologieën de behandeling van afval en uitstoot optimaliseert

Deze bijdrage is een coproductie met Vincent Hoek, Enterprise architect bij 
i-Interim Rijk, op persoonlijke titel.

Johan Pouwelse is hoogleraar aan de TUDelft en de ontwikkelaar van de Trust Chain

In onze zoektocht naar meer welvaart spelen fraude en witwassen een grote 
rol. Als de overheid minder belastinginkomsten ontvangt, kan zij minder 
uitgeven aan onder meer maatschappelijke activiteiten die onze welvaart in-
houd geven. Het gaat om grote bedragen. Naar schatting wordt in Nederland 
jaarlijks voor € 16 miljard witgewassen.85 Wereldwijd wordt jaarlijks $ 427 
miljard belasting niet afgedragen in de landen waarin de belastbare winst 
wordt verdiend. Multinationale ondernemingen ontduiken $ 245 miljard 
aan belasting per jaar, vermogende particulieren hebben meer dan $ 10.000 
miljard aan financiële activa offshore opgeslagen en betalen door belasting-
ontduiking $ 182 miljard per jaar minder. Daarmee gaan jaarlijks 4 miljoen 
jaarsalarissen van verpleegkundigen verloren, dat is een jaarsalaris van één 
verpleegster per seconde.86 Door de digitale ontwikkelingen komt bestrijding 
van fraude en witwassen in een nieuwe fase. Dankzij nieuwe opsporingsme-
thoden kunnen de kosten van bestrijding drastisch dalen.
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Jan Karel van der Staay is actief als ‘trusted advisor’. Eerder was hij werkzaam als general counsel 
en Chief legal Officer onder meer bij Philips, Rabobank, NUON, AkzoNobel en NS

Opsporingsplicht
Financiële criminaliteit komt voort uit de verwachting dat fraude en wit-
wasactiviteiten winstgevend zijn. Criminele opdrachtgevers maken daar-
bij gebruik van diensten van tussenpersonen en juridische adviseurs die 
hiermee een (extra) bron van inkomsten hebben. De overheid heeft enkele 
barrières tegen deze praktijk opgeworpen. Notarissen bijvoorbeeld, zijn 
wettelijke poortwachters die de samenleving moeten beschermen tegen 
deze praktijken. Zij moeten ongebruikelijke transacties melden en Ultimate 
Beneficial Owners (UBO) van bedrijven registreren. Ook accountants, banken, 
de Belastingdienst, de Douane, de politie en andere controlediensten hebben 
een meldingsplicht. Deze meldingen komen dagelijks binnen bij de finan-
ciële opsporingsdienst FIOD, veelal afkomstig van controles die ‘achteraf’ 
plaatsvinden, dus na de (trans)actie.

Chantal van der Wijst is Strategic Advisor Tax Compliance, Strategy and Technological Innovation 
bij het Ministerie van Financiën

Het opsporen van fraude- en witwasactiviteiten wordt geremd door de 
omstandigheid dat degenen die deze criminaliteit op het spoor komen en 
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melden, geen waardering krijgen voor hun inspanning. Banken worden 
beboet als zij, volgens de toezichthouder, hun zorgplicht hebben verzaakt, 
terwijl ze veel geld uitgeven aan controles van transacties die, onder meestal 
achterlopende cybersecurity, gebruik maken van creatieve digitale fraude 
methoden.87 Het gevolg is dat enthousiasme bij de fraudebestrijders ont-
breekt. Wegkijken is al gauw de norm.
In 2017 moest ING een schikking van € 775 miljoen treffen wegens tekort-
schietende controles op witwassen. De Deutsche Bank kreeg om dezelfde 
reden in 2017 een boete van € 630 miljoen. Deze boetes moeten banken dwin-
gen tot fraudebestrijding uit eigen belang, maar die maatschappijvriendelij-
ke houding wordt niet gestimuleerd door de achterstand bij instituties rond 
data governance en de matige kwaliteit van cybersecurity.

Nederland in de achterhoede
Frank Elderson, die in december 2020 zijn functie van bestuurder van De Ne-
derlandsche Bank verruilde met die van de Europese Centrale Bank, noemt 
fraude en witwassen in zijn afscheidsinterview in het Financieele Dagblad 
“ontwrichtende criminaliteit”. Hij neemt waar dat de banken steeds meer 
maatregelen nemen om crimineel geld op te sporen, maar ook dat witwas-
sers veel speelruimte krijgen vanwege de beperkte opsporingscapaciteit van 
de overheid, de veroudering van het fiscale stelsel, het drugsbeleid en ruimte 
die doorvoerhavens aan illegale goederen geven.88

Zoals op veel plekken in de samenleving zijn organisaties die hun oorsprong 
vinden in de 20ste eeuw, nog altijd slecht in het modelleren van hun infor-
matieprocessen. Processen die vaak ook nog draaien op hopeloos verweven 
infrastructuur, met vertroebelde datastromen en met moeizame relaties 
tussen de content. De fraudeur daarentegen gebruikt code als een service 
en data als grondstof en kan zijn berekeningen laten maken op gehuurde 
cloudomgevingen voor enkele euro’s per maand. Het is een ongelijke strijd, 
waarin de legacy verliest.

Ook Transparency International stelt vast dat Nederland, ondanks toegenomen 
investeringen en nieuwe maatregelen, nog altijd zwak presteert op het gebied 
van corruptiebestrijding. Amsterdam heeft inmiddels de positie van Londen 
overgenomen als belangrijk financieel centrum. Bedrijven of individuen 
komen in Nederland bijna nooit voor de rechter vanwege corruptie in het 
buitenland en klokkenluiders krijgen onvoldoende bescherming. Transparency 
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International plaatst Nederland derhalve in categorie van landen met ‘beperkte 
handhaving’, samen met Colombia, Zuid-Afrika, Letland en Costa Rica. De 
best presterende landen zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en 
Zwitserland. Ook Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië staan hoger 
aangeschreven dan Nederland. Sharon Oded, Voorzitter van de multidisci-
plinaire IFFC Compliance kamer en Partner bij het advocatenkantoor Norton 
Rose Fullbright voegt hieraan toe: ‘In de Verenigde Staten heeft het decennia 
geduurd voordat de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - de leidende Amerikaanse 
anti-corruptiewet - door de Amerikaanse autoriteiten werd gehandhaafd. 
Nederland heeft pas tien jaar geleden maatregelen genomen op het gebied 
van corruptie. Van wat ik in de praktijk zie, verbeteren het Nederlandse OM 
en de FIOD hun aanpak en onderzoeksmethodieken voortdurend. Zij herover-
wegen ouder handhavingsbeleid en zetten zich in hoge mate in voor de strijd 
tegen corruptie en het witwassen van geld. Het OM versterkt voortdurend 
zijn vervolgingsteams en breidt de samenwerking met andere handhavings-
autoriteiten in Europa en de rest van de wereld uit. Ik twijfel er niet aan dat 
de komende tien jaar de ontwikkeling van de anticorruptie-handhaving in 
Nederland zal worden voortgezet.’89

Dat is niet alleen in het licht van handhaving een goede zaak, maar ook in 
het licht dat hoog-risico handel van hoogwaardige goederen ook hoogwaar-
dig Vertrouwen vereist met de aantoonbare zekerheid dat dat Vertrouwen 
ook feitelijk gerechtvaardigd is. Met andere woorden, een land waarvan de 
betrouwbaarheid van transacties met zekerheid is vast te stellen, nodigt uit 
tot hoogwaardig zakendoen.

Legale belastingontwijking
Vanuit het belang van de democratie moet ook legale belastingontwijking 
worden bestreden. Zogenoemde belastingparadijzen onttrekken veel ka-
pitaal uit landen waar bedrijven actief zijn en hun winst realiseren. Deze 
winst wordt rechtmatig overgeboekt naar landen waar de winst minder 
zwaar wordt belast. Deze handelswijze impliceert dat de winstbelasting 
niet ten goede komt van het land waar deze bedrijven profiteren van de col-
lectieve goederen en diensten die door de belastingafdrachten van andere 
bedrijven en burgers mogelijk zijn gemaakt. Mede door het vaststellen van 
SDG 16 (Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten) door de Verenigde 
Naties is dit onderwerp als laakbaar Free Riders gedrag op de internationale 
agenda gekomen.
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Er moet nog veel gebeuren om tot een maatschappelijk acceptabel resultaat 
te komen.

Bestrijden van financiële criminaliteit: audit 2.0

Trustchain
De inmiddels tot wasdom gekomen digitale samenleving maakt het mo-
gelijk om de strijd tegen financiële economische criminaliteit op een an-
dere manier te voeren. Zo kan de controle van de identiteit van cliënten 
van notarissen, banken en accountants worden verbeterd met behulp van 
“blockchain”. In dit verband is het Nederlandse Trustchain concept van de 
Universiteit Delft veelbelovend.90 Trustchain is een dienst waarmee samen-
hangende contextuele informatie veilig en onveranderbaar wordt opgeslagen 
in een gedeeld grootboek (Distributed Ledger Technology – DLT).
Met contextueel verifieerbare data kan de identiteit en de rechtsgeldigheid 
van de (trans)acties van de gebruikers worden gecontroleerd en wordt ver-
trouwen in het dataverkeer versterkt.
Fraude wordt wel heel moeilijk, als de voorwaarden waaronder (trans)acties 
moeten worden uitgevoerd, vooraf in de code zijn vastgelegd. Je zou de Trust 
Chain kunnen toepassen door vooraf de legale sporen die een legale (trans)
actie in de samenleving achter zou moeten laten, in te voeren. De Kamer van 
Koophandel bijvoorbeeld, is een Autoritatieve Bron waar ondernemers hun 
BV moeten registreren. De KvK heeft het mandaat op het Handelsregister. Zo 
zou een digitale relatie ontstaan met bijvoorbeeld het BTW-nummer bij de 
Belastingdienst, de identiteit van functionarissen met Aanmerkelijk Gezag 
middels het UBO Register en bijvoorbeeld de registratie van een bankreke-
ning, de kadastergegevens van het kantoor, de kentekenplaat van de lease-
auto en de vergunning voor de opslag van een specifiek goed. Op het kruis-
punt van die versleutelde gegevens is de kans groot dat zich hier een legitiem 
bedrijf bevindt. Belasting betalen is namelijk een wettelijke verplichting, 
die een fraudeur zou willen vermijden. De aanscherping van Know Your 
Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) en Anti Money Laundering (AML) regelge-
ving, naast allerlei Europese regelingen als PSD2 en MIFID II, zou de Kamer 
van Koophandel in staat stellen om hun register voortaan niet zozeer als 
centraal register in te zetten, maar als bron voor een van de noodzakelijke 
Vertrouwensankers in een verifieerbaar legaal proces. Net als de registratie 
van de wettelijke check die moet worden uitgevoerd bij de identiteitscontrole 
van de personen die met Aanmerkelijk Belang betrokken zijn bij een legale 
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(trans)actie. Zo kunnen allerlei bestaande dataregisters elkaar versterken en 
dienen als bron voor waarschijnlijkheidsverificatie: een contextueel netwerk 
van Trust Ankers. Een legaal bedrijf zou tenslotte ook terug te vinden moe-
ten zijn in de onroerend goed data van het kadaster.

Medewerkers kunnen vergunningen hebben, diploma’s, lease- en nutsvoor-
zieningencontracten, tekenbevoegdheid etc. Waar autoritatieve databron-
nen een juridisch mandaat hebben om data te verzamelen, zijn daarnaast 
allerlei aanvullende, bevestigende of corroboratieve databronnen denkbaar, 
zoals Google, die voor extra zekerheid zorgen. Staat er inderdaad een bedrijf 
met dit logo op die plek? Met deze manier van denken gaat fraudebestrijding 
terug in de tijd. Als in vroeger tijden een vreemdeling die verdwaald was 
zeker, een boerendorpje in wandelde, vroegen de inwoners hem ook: Van 
wie ben jij er een? Vertrouwen wordt gegeven door een gemeenschap van 
belanghebbenden die vergelijkbare nadelen lijden als er iets fout gaat. Dit 
voorgestelde framework voor real-time FEC auditing en real-time FEC moni-
toring is toekomst vast: iedereen kan zijn instrumenten rechtstreeks op het 
grootboek uitgeven en slimme contracten handelen bedrijfsacties automa-
tisch af. Daarbij wordt elke datatransactie gezien en de maat genomen. Dit 
concept past in de huidige tijdgeest. Processen die traditioneel door mensen 
worden afgehandeld (People-Based Processing – PBP) worden overal om ons 
heen vervangen door processen die door machines worden afgehandeld 
(Straight-Through Processing – STP). Financiële transacties die door een institu-
tionele infrastructuur worden afgehandeld, zoals banken, worden in rap 
tempo beconcurreerd door cryptomunten die via apps en wallets op Smart 
Phones via de cloud worden verhandeld. In de huidige traditionele wereld is 
Vertrouwen gebaseerd op persoonlijk contact en op officiële documenten die 
zijn uitgegeven door een Vertrouwde Derde, zoals de notaris of een bank. In 
een gedataficeerde samenleving moet Vertrouwen worden verdiend door de 
context te vergelijken van verifieerbare en vertrouwde, real-time auditeer-
bare identificatie, authenticatie en autorisatie van alle betrokken personen, 
machines, organisaties, processen, applicaties en datasets.
Inmiddels is in het Verenigd Koninkrijk het Register of Legal Organisations 
(ROLO) in ontwikkeling.
De ROLO is een identiteitsecosysteem van online vertrouwde registers ten 
behoeve van de legitimering van de organisaties waarmee transacties wor-
den gesloten.91
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De benodigde technieken voor real-time fraude voorkoming en bestrijding zijn 
in de markt verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor het terugvinden van fraude in fi-
nanciële blockchains, zoals https://www.chainalysis.com, voor het real-time 
en continue uitvoeren van compliance audits, zoals het Nederlandse https://
www.iturnity.nl of voor het herkennen van verdachte patronen in data, zoals 
https://www.quantexa.com/. Een collectieve aanpak van fraudedetectie dient 
zich aan.

Legal Engineering en Data Science
In dit verband is het interessant om kennis te nemen van de ontwikkelingen 
op het terrein van Legal Engineering en Data Science. De Universiteit van 
Antwerpen bijvoorbeeld, is innovatief op het terrein van het stabiel kunnen 
ontwikkelen van software en teksten ‘onder verandering’ dankzij de Nor-
malized Systems Theory. Deze universiteit werkt samen met de Universiteit 
van Maastricht, waar het Instituut Data Science and Artificial Intelligence van de 
Faculteit Science and Engineering en de Faculteit Rechten ook samen optrekken. 
Juristen met data en cyberkennis! Inmiddels ontstaat er steeds meer kruis-
bestuiving van onderzoekers van deze universiteiten met vakgenoten bij 
onder andere de Universiteit Amsterdam, Delft, TNO en diverse Ministeries 
in de overtuiging dat wet- en regelgeving, compliance en ethiek prima pro-
grammeerbaar zijn. Als je de Waarheid maar opbouwt op basis van kruis-
lings geverifieerde claims, binnen strak doordachte modellen van betekenis 
(taxonomie, ontologie). Ook Linked Data, een digitale methode voor het 
publiceren van gestructureerde gegevens, vindt hier prima toepasbaarheid. 
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Robert van Doesburg, Projectmanager 
bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), promoveerde op de Calculemus 
Methode en de taal FLINT, waardoor inmiddels de eerste demonstrators konden 
worden gebouwd waarmee wetsteksten worden omgezet in machine-in-
structies voor logische procesautomatisering. Zo kan de ambtenaar precies 
weten wat van hem/haar wordt verwacht (interpretatie van mandaat) en kan 
de burger precies herleiden op basis van welke specifieke wet- en regelgeving 
een besluit over zijn of haar casus genomen is, binnen de vaak complexe en 
dynamische relaties tussen alle betrokken partijen.

Enkele toepassingen
De aanvraag van een subsidie kan lijken op de gang van een balletje door 
een flipperkast. Allerlei partijen moeten — meestal om goede redenen — 

https://www.chainalysis.com
http://www.iturnity.nl
https://www.quantexa.com/
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een deelbesluit nemen. Denk aan de bouw van een nieuwe school, door een 
schooldirecteur die nog nooit een aanvraag heeft gemaakt. Door de regels 
te analyseren op wie waarom iets moet of mag en in welke situatie, is het 
hele proces over al die betrokken partijen haarfijn om te zitten in machine 
instructies: if this, than that. Hierdoor is het voor de school niet meer nodig 
om zelf het woud van richtlijnen en voorbehouden te raadplegen. Het proces 
verloopt snel, laagdrempelig en navolgbaar.

Een ander voorbeeld zou controle op de NOW-regeling kunnen zijn. Deze 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) maakt het moge-
lijk dat ondernemers hun personeel doorbetalen tijdens de corona pande-
mie. Het Ministerie van SZW vraagt om controle van het gebruik van deze 
regeling, waarvoor € 8 miljard beschikbaar is. Voor de NOW-controle zou 
de Calculemus/FLINT aanpak snel kunnen resulteren in een ‘minimal viable 
product’ waarmee een functionele basisversie beschikbaar zou komen om dit 
complexe vraagstuk tot een goed einde te brengen.

Ook voor de bepaling van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) kan deze 
technologie worden ingezet, waarbij rekening wordt gehouden met alle 
relevante factoren die van invloed zijn op de waarde van woningen en an-
dere onroerende goederen. Probeer maar eens de waarde van een boerderij 
te bepalen, die op een gemeentegrens ligt, onder een aanvliegroute, naast 
een beoogd spoortraject en waarin zowel twee bedrijven als een woning zijn 
gevestigd.

Al jaren werken mensen aan de Heilige Graal om jaarverslagen en audit-rap-
porten automatisch samen te stellen, maar nu is deze technologie ook werke-
lijk beschikbaar. Daarmee staat de deur wijd open om fraude in de boekhou-
ding van bedrijven aan te tonen met behulp van informatie die beschikbaar 
is voor alle betrokkenen. Door technieken als Zero Knowledge Proof (ZKP) toe 
te passen hoeft hiervoor niet eens iedereen te weten wie er meekijkt. ZKP is 
een versleutelmethode waarmee de ene partij (de bewaarder) aan een andere 
partij (de verificateur) kan bewijzen dat zij een waarde x kent, zonder enige 
informatie over te brengen, afgezien van het feit dat zij de waarde x kent. 
Ook hashing technieken en matching algoritmen zorgen ervoor dat het al-
lang niet meer nodig is dat databanken ook daadwerkelijk verbonden moeten 
worden. Big Brother wordt ingeperkt door mandaat en dat kan transparant. 
Moderne fraudebestrijding is een kwestie van data en context.
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Samenwerking
De vakgebieden van cybersecurity, datawetenschappen, Recht en Gover-
nance zijn verweven. Niet langer bepaalt de bedrijfsvoering met menselijke 
processen hoe de automatisering zich heeft te gedragen. De bedrijfsvoering 
zelf zal net zo gemodelleerd zijn als de processen die haar uitvoeren en de 
automatisering die dat technisch mogelijk maakt. Welke trigger leidt tot 
welke actie binnen welk proces en welke data zijn daarvoor nodig? Deze 
ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de strijd tegen fraude en witwassen. 
Tegelijkertijd met de steeds verdergaande internationalisering van geldstro-
men wordt het steeds beter mogelijk om grote databestanden te integreren 
en financiële criminaliteit bloot te leggen. Dit heeft tot gevolg dat de strijd 
tegen fraude en witwassen in de nabije toekomst niet of nauwelijks nog 
een taak is voor individuele accountantskantoren, banken en zelfs niet voor 
nationale toezichthouders. Samenwerking maakt de kans op succes groot. 
Het Nederlandse bedrijf InnoTractor bijvoorbeeld, koppelt in een Internet of Cargo 
sensorinformatie, procesinformatie, juridische voorwaarden, veiligheids-
voorwaarden en wat dies meer zij aan elke processtap die een fysiek goed 
op zijn logistieke reis van A naar B moet doormaken. Dit opent de deur voor 
real time afhandeling van de overdracht van verantwoordelijkheden en voor 
nieuwe markten als micro-verzekeringen, micro-betalingen en de toepas-
sing van data verificatie over 5G.

Er is nu al een netwerk van netwerken aan het ontstaan, waarin data attri-
buten als attestaties onderling geverifieerd kunnen worden op authenticiteit 
op basis van gemeenschappelijk onderschreven beleid. Feitelijk eenzelfde 
model als de Certificaat Verleners die elkaar controleren en bevragen binnen 
de Publiek-Private Sleutel Infrastructuren die we al 30 jaar gebruiken.

Veel instituties kunnen elkaar versterken. FIU-Nederland is een samenwer-
kingsverband van de overheid met als doelstelling het voorkomen en het 
bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme.

FIU-Nederland
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Het is onder andere het meldpunt van ongebruikelijke transacties, het 
toezicht op de naleving van de meldplicht, het onderzoeken van de gemelde 
ongebruikelijke transacties en het opsporen, vervolgen en veroordelen van 
strafbare feiten. De zogenoemde meldplichtige instellingen zijn onder meer: 
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die 
toezicht houden op banken en andere financiële dienstverleners. Het Bureau 
Financieel Toezicht (BFT) houdt toezicht op accountants, belastingadviseurs 
en notarissen en de Belastingdienst houdt toezicht op o.a. makelaars.

Nederland kent ook het Financieel Expertise Centrum. Het is een samenwer-
kingsverband van de Autoriteit Financiële Markten (AFM, de Belastingdienst, 
De Nederlandsche Bank (DNB), Financial Intelligence Unit - Nederland(FIU), 
Fiscale Opsporingsdienst (FIOD), Openbaar Ministerie (OM) en de Politie, met 
het doel om de onderlinge samenwerking tussen de partners te stimuleren, te 
coördineren en te vergroten door het uitwisselen van informatie en het delen 
van inzicht, kennis en vaardigheden. De ambitie van het FEC is: samenwer-
ken als één overheid. Maar dé Overheid bestaat niet. Wel een ecosysteem van 
allerlei publiek-rechterlijke organisaties van verschillende maturiteit.

Financieel

Expertise
Centrum

Financieel Expertise Centrum

Ook de banken zoeken samenwerking. ING, ABN AMRO, Rabobank, Volks-
bank en Triodos Bank hebben het bedrijf Transactie Monitoring Nederland 
B.V. opgericht; een organisatie met het doel om de interne monitoring te 
versterken en interbancair samen te werken. Daartoe wisselen zij individu-
ele transactiegegevens uit om criminele netwerken op het spoor te komen. 
De banken investeren tientallen miljoenen euro’s in deze samenwerking.

Transactie Monitoring Nederland
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Ook de publiek-private samenwerking begint vorm te krijgen. Voorbeelden 
zijn de Taskforce Terrorismefinanciering en de Taskforce Serious Crime, waar 
banken concrete informatie over bepaalde personen of bedrijven krijgen van 
de opsporing. Samen met de Financial Intelligence Unit (FIU) analyseren de 
banken deze informatie om te komen tot bruikbare meldingen voor nader 
strafrechtelijk onderzoek door opsporingsdiensten. ‘Hoe positief dergelijke 
initiatieven ook zijn, vanwege de extreem complexe regelgeving moet je er op 
korte termijn niet al te veel rendement van verwachten’, zegt anti-corruptie-
expert en voormalig Fiod-onderzoeker Peter van Leusden van adviesbureau 
Partner in Compliance. Dat neemt volgens hem niet weg dat publiek private 
samenwerking uiteindelijk de enige manier is om succesvolle witwasbestrij-
ding van de grond te krijgen. ‘Dit zijn kleine stapjes en we moeten van ver 
komen. Maar het feit dat banken überhaupt meewerken is een belangrijk 
signaal. Het straalt uit dat er meer vertrouwen groeit tussen bankentop en 
autoriteiten. ‘The tone at the top’ is flink veranderd ten opzichte van een paar jaar 
geleden.’92 Toch zou nog veel meer gedaan kunnen worden met het feit dat zo-
wel banken als telecombedrijven een wettelijke verplichting hebben om hun 
klant te kennen. Breng die data in verband binnen de vigerende wet- en regel-
geving. Net zoals je niet op hetzelfde moment in Groningen en Limburg kunt 
pinnen met dezelfde pas, is het ook gek als een mobiele telefoon uit Nigeria 
ineens een rekening van iemand uit Schagen bevraagt voor duizenden euro’s.

Desondanks staan banken, de FIOD en toezichthouders niet zelden tegenover 
elkaar. ABN Amro en ING werden strafrechtelijk vervolgd vanwege witwasaf-
faires, terwijl risicomanagers van de grootste banken zij aan zij werken met 
ambtenaren van het anti-corruptiecentrum (ACC) van de Fiod. ‘Natuurlijk zit-
ten er in zo’n samenwerkingsverband partijen met een andere pet op’, zo stelt 
Yvonne Willemsen, Hoofd Veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging 
van Banken. ‘De FIOD doet onderzoek en DNB is onze toezichthouder. En het 
onderzoek van de FIOD naar ING en ABN Amro, dat is het verleden. Wij kijken 
naar de toekomst om fouten uit het verleden te voorkomen. Maar we zitten 
niet met samengeknepen billen met de FIOD om de tafel. Dit doen we vanuit 
de samenwerkingsgedachte. En je moet daarvoor wel het vertrouwen hebben. 
Je spreekt ook uit in zo’n samenwerkingsverband dat je het beter wilt doen …. 
Hun laatste wapenfeit: een universele set met corruptie-indicatoren die alle 
banken kunnen koppelen aan hun systemen om efficiënter ongebruikelijke 
transacties op te kunnen sporen, maar koppeling van Legal Entity Identifiers 
(LEI-codes), IBAN, PSD2 en andere data Trust Ankers zou ook kunnen helpen 
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vaststellen of een bankrekening überhaupt wel bestaat. De Nederlandse 
Waterschapsbank (NWB Bank) is onlangs nog opgelicht voor 12 miljoen euro. 
Verbeteringen aan het meldingssysteem zijn geen overbodige luxe, aldus 
Yvonne Willemsen van de NVB: op dit moment is 96% van alle meldingen false 
positive, ofwel vals alarm. ‘En daar zijn de mensen op de compliance-afdeling 
dan de hele dag mee bezig. Dat is niet bepaald motiverend.’

Ook het eerdergenoemde Institute For Financial Crime (IFFC)93 ziet het als zijn taak 
om de samenwerking te versterken tussen uiteenlopende organisaties die 
direct dan wel indirect met Financiële Economische Criminaliteit (FEC) te 
maken hebben zodat zij gezamenlijk nieuwe kennis en initiatieven ontwik-
kelen die financiële veiligheid en integriteit bevorderen. Waar mogelijk sluit 
het IFFC aan bij internationale initiatieven. Hierbij richt het IFFC zich ook 
tot organisaties en professionals die als poortwachters in een vroeg stadium 
FEC kunnen signaleren, zoals accountants, compliance officers en notarissen 
maar ook de overheid. Het IFFC draagt zodoende bij aan het realiseren van 
SDG 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten) van de Verenigde Naties.

Het Verenigd Koninkrijk in de voorhoede
De vraag dringt zich op waarom Nederland in de rangorde van landen op ge-
bied van de kwaliteit van de maatregelen op dit gebied van fraudebestrijding 
in de achterhoede bevindt. Het Verenigd Koninkrijk is op dit terrein een van 
deze koplopers. Dat vraagt om een vergelijking met Nederland.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat sinds 2014 de Joint Money Laundering Intel-
ligence Taskforce (JMLIT). Het betreft een samenwerkingsverband van banken, 
openbaar ministerie en de toezichthouder om het witwassen van geld, 
financiering van terrorisme en andere bedreigingen op het spoor te komen.94 
JMLIT-prioriteiten worden vastgesteld op basis van de bedreigingen die door 
de National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing zijn vast-
gesteld. De organisatie kent een Strategic Group waarin 25 Britse en buiten-
landse financiële instellingen, alsmede onder andere het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, ministerie van Financiën, de National Terrorist Financial 
Investigations Unit en CIFAS participeren. CIFAS is een non-profit fraudepre-
ventiedienst en beheert de grootste database met informatie over frauduleus 
gedrag in het Verenigd Koninkrijk. Deze organisatie claimt dat zij sinds de 
oprichting in 1988 bij hun leden en klanten voor miljarden ponden aan frau-
deverlies hebben weten te voorkomen.
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Het verschil met de Engelse situatie is dat de overheid in ons land verant-
woordelijk is en de leiding neemt in de strijd tegen fraude en witwassen. De 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft ) 
legt verplichtingen op aan toezichthouders. In de Engelse situatie zoeken 
toezichthouders en banken veel intensiever gezamenlijk naar de beste wijze 
om fraude en witwassen te bestrijden. Het resultaat is dat zij hoog scoren op 
de ranglijst van beste opsporingssystemen.

Op weg naar democratisering van de kapitaalmarkt
Niettemin ligt het niet voor de hand om het Engelse model voor de opspo-
ring van fraude en witwassen te kopiëren. De opkomst van data-centrische 
Straight-Through Processing toepassingen gaat sowieso ten koste van de legitimi-
teit van de traditionele spelers in de kapitaalmarkt. Accountants en banken 
blijven weliswaar poortwachters die ongebruikelijke transacties moeten 
signaleren en melden, maar het toezicht op de uitvoering van deze taak zou 
wel eens minimaal kunnen worden als deze partijen slechts bevragers en 
leveranciers worden van een stukje van de data context puzzel. De sleutelrol 
komt dan in handen van de degenen die belast zijn met de data governance 
en de beleidsafspraken waaronder deze gekwalificeerde data (vb ISO 9000) 
bevraagd zouden mogen worden. Ook de overheid krijgt dan een aangepaste 
rol. Het Ministerie van Justitie zou moeten inspelen op de toename van het 
aantal meldingen die aanleiding zijn voor opsporing en berechting van cri-
mineel financieel gedrag. Het Ministerie van Financiën zou meer mogelijk-
heden krijgen om belastingontduiking te traceren en in overleg met andere 
landen nieuwe wetgeving en opsporingsmethoden te ontwikkelen. Ook het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken zou zich anders kunnen voorbereiden op 
nieuwe criminaliteit die de binnenlandse veiligheid in gevaar kan brengen. 
Als men op basis van Trust Ankers de mogelijkheden voor fraude zou inper-
ken, dan zou frauduleuze creativiteit in deze wapenwedloop veel sneller 
zichtbaar worden … en oproepen tot de beleidsmatige afspraak op aanvul-
lende contextuele controle.



134 hoofdstuk 2

Voorstel 9  Ecosysteem voor 
de bestrijding 
van de fraude en 
witwassen

Het opsporen en vervolgen van 
fraude- en witwaspraktijken is een 
taak die door een ecosysteem van 
bedrijven en overheidsorganisaties 

efficiënt kan worden uitgevoerd. De leiding van het ecosysteem is in handen 
van een maatschappelijke instelling die maar één doel heeft: het maximaal 
terugdringen van fraude en witwassen. De participanten in dit ecosysteem 
zijn in drie sectoren onderverdeeld. De Eerste sector wordt gevormd door 
diensten van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en het Ministerie van Justitie. De Tweede sector wordt gevormd door 
de banken en de accountants die veel financiële stromen langs zien komen 
en met nieuwe technologie deze criminaliteit kunnen opsporen. De Derde 
sector wordt gevormd door advocaten, notarissen, trustkantoren en andere 
bedrijven die incidenteel met fraude- en witwasactiviteiten in aanraking 
komen. De verschillende deelnemers hebben verschillende kwaliteiten en in-
zichten. Zij zijn actief op verschillende markten en beschikken derhalve over 
verschillende middelen om de doelstelling van het ecosysteem te realiseren. 
De Vierde sector is de maatschappelijke instelling die leidinggeeft aan het 
ecosysteem. Deze maatschappelijke instelling stelt in overleg met de deelne-
mers de strategie vast. Zij accrediteert de organisaties en bedrijven die zich 
willen inzetten om de gezamenlijk opgestelde strategie op een doelmatige 
wijze te realiseren. Daarbij wordt gezocht naar de synergetische mogelijkhe-
den die ontstaan als de stakeholders gezamenlijk de meest efficiënte wijze 
zoeken om fraude en witwassen te bestrijden. Door deze werkwijze maken 
de bedrijven die in dit ecosysteem deelnemen op overtuigende wijze duidelijk 
dat zij behoren tot de dienstverleners die de maatschappelijke verantwoor-
delijkheid voor de bestrijding van fraude en witwassen hebben geaccepteerd.

Nederland presteert zwak op het gebied van corruptiebestrijding. Transparency 
International plaatst Nederland derhalve in categorie van landen met ‘beperkte 
handhaving’, samen met Colombia, Zuid-Afrika, Letland en Costa Rica. De 
best presterende landen zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk 
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en Zwitserland. Ook Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië staan 
hoger aangeschreven dan Nederland. Het ontbreekt ons aan de bereidheid 
om dit probleem aan te pakken.

Tot slot
Vanuit het perspectief van de democratie mag een globale maatschappelijke 
kosten- en batenanalyse niet ontbreken. Tegenover een witwas omzet van € 
16 miljard per jaar staan de uitgaven voor controle, opsporing en strafrechte-
lijke vervolging bij zowel de overheid als de commerciële dienstverleners. De 
omvang van deze uitgaven is niet bekend maar zijn significant minder dan 
de hoeveelheid geld die aan de formele Nederlandse economie wordt onttrok-
ken. Dat is een on-Nederlands gat in onze hand!

De tijd dringt. Voorlopig verliezen de Good Guys deze technologische ratrace.
De witwasmogelijkheden nemen exponentieel toe, net als de wet- en regelge-
ving die een oude wereld omklemt als reddingsboei. Zij moeten kijken naar 
een alternatieve aanpak van de data context. Anders geformuleerd: door de 
kostendaling van de opsporing en de betere opsporingmethoden komt meer 
geld beschikbaar voor de financiering van de welvaart in ons land.

Ecosysteem voor de bestrijding van fraude en witwassen

Advocaten 
notarissen en 
trustkantoren

Matschappelijke 
coöperatie  
die fraude  
bedstrijd

Overheids-
diensten

Banken en 
accounts
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Laten we de kapitaalmarkt van de 21e eeuw democratiseren.

Conclusie: De opsporing van fraude en witwassen in Nederland blijft achter en maakt 
te weinig gebruik van beschikbare digitale middelen. De democratie betaalt onnodig de 
rekening.

2.10  Democratisering van de logistiek:  
Internet of Cargo

Deze bijdrage is een coproductie met Vincent Hoek, Enterprise architect bij 
i-Interim Rijk, op persoonlijke titel.

Peter de Bruijn is oprichter en directeur van Finly, een onderneming die de ontwikkeling van 
CityBarge heeft gefaciliteerd.

Met een zoemend, bubbelend geluid ruist de vrijwel stille CityBarge, een 
vrachtboot, door de gracht. Net als vroeger, maar nu als een schakel in een di-
gitaal logistiek systeem. Zoals de middeleeuwse architectuur van de Piramide 
van Cheops de inspiratie vormde voor de glas-metalen piramide op de binnen-
plaats (Cour Napoléon) van het oude Louvre in Parijs, zo verbindt Citybarge de 
eeuwenoude waterinfrastructuur van onze grachten met de 21ste eeuw.

CityBarge maakt deel uit van het innovatieprogramma Metropolitan Hub System 
waarbinnen de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland samen 
werken aan hergebruik van bestaande vaarwegen. De missie van CityBarge 
is steden leefbaarder te maken door bestaande grachten in ere te herstellen 
en ze te gebruiken voor de aan– en afvoer van goederen. In februari 2021 is 
CityBarge in Leiden begonnen met het testen van vervoer van bedrijfsafval 
over water. Het afval wordt in een kleine elektrische vuilniswagen naar de 
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speciaal door CityBarge ontworpen schakelbare duwbakken en afvalcontai-
ner gebracht voor overslag en verwerking buiten de stad.

Jacco Saaman is Business Development & Innovation Director Spie Nederland BV

Het vervoer met de CityBarge bespaart CO₂ en zwaar vrachtverkeer. Het 
vervoer wordt ondersteund door een digitale nutsvoorziening, een Internet of 
Cargo waarmee belanghebbenden een real time inzicht van een heel ecosys-
teem hebben. Het meest innovatief is het bedrijfsmodel waarbij alle partijen 
in de logistieke keten de transportketen samen exporteren van deur tot deur. 
Gezamenlijk zorgen ze voor vervoer van lading over weg en water: varen als 
het kan, rijden als het moet! Als de voortekenen niet bedriegen, groeit dit 
bedrijfsmodel uit tot een doorbraakinnovatie in de logistiek.

Innovatie
De Citybarge loopt op deze ontwikkeling vooruit. Het schip staat in contact 
met zowel lading als de aansluitende logistieke bedrijven. Het systeem 
bepaalt zelf de optimale route die de boot vaart om de maximale toegevoegde 
waarde uit de rit en de elektrische batterij te halen. Ook krijgt de boot een 
melding als onderwater een lastig object wordt gedetecteerd zoals een fiets.

Citybarge

hernieuwt de vergeten grachten
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Wie groot denkt, ziet overal kleine elektrisch aangedreven duwboten die 
fysieke lading tot diep in de steden afleveren en ophalen. De kleine scheeps-
modules kunnen tot grotere boten aan elkaar worden geklikt tot grote boten 
waarmee regionale hubs kunnen worden aangedaan. Met intelligente over-
drachtsfaciliteiten in zeehavens ligt de hele wereld open. Inmiddels wor-
den in hoog tempo breedbandsatellietsystemen zoals Starlink in de ruimte 
gebracht die hun data via grondstations naar glasvezel- en 5G-netwerken 
routeren. Hierdoor kan aangesloten worden bij de Remote Anything ontwikke-
ling, waarmee in principe alles met alles kan worden verbonden. Als in het 
goederenvervoer op ieder fysiek project een fysieke sector wordt geplaatst, 
komen data beschikbaar waarmee logische relaties kunnen worden gelegd 
met logistieke partners, verzekeraars, banken en inspecties.

De Citybarge is onderdeel van een gedistribueerd netwerk dat ook in andere 
sectoren in ontwikkeling is. In een dergelijk netwerk kunnen autonome 
actoren vrijelijk hun gedrag bepalen. Met andere woorden: zij kunnen met 
andere partners verbindingen aangaan zonder tussenkomst van een centrale 
hub. Deze netwerken faciliteren nieuwe vormen van productie, organisatie, 
bestuur en bezit, met ongekende toegang tot informatie. In de logistiek ont-
staat een netwerk van mensen, lading en van vervoersmogelijkheden die on-
derling consensus bereiken over welke lading het best via welke route en met 
welk vervoersmiddel kan worden vervoerd. De kracht van deze innovatie is 
dat bedrijven niet langer gebonden zijn aan de grenzen van de eigen organi-
satie, maar hun activiteiten afstemmen met andere aangesloten bedrijven. 
Operational Excellence wordt Communicational Excellence. De toekomst wordt niet 
meer bepaald door fabricage en distributie, maar door data die helpt om de 
koper precies het juiste product, op precies de juiste tijd, op precies de juiste 
wijze geleverd tegen precies de juiste prijs voor die ene situatie.

Deze visie op de toekomst van de logistiek is een revolutionaire ontwikkeling. 
Het logistieke netwerk in toegankelijk voor alle logistieke partners. Niet het 
eigendom van het netwerk is relevant, maar het gebruik ervan. De partners 
leren van elkaars ervaring en profiteren van de gemeenschappelijke effici-
ency van het systeem. De democratisering van de logistiek is begonnen.

Resultaat
De binnensteden worden voller. Inwoners bestellen veel zaken online, zaken 
die met een vrachtwagen of bestelbusje worden bezorgd. Steeds meer mensen 
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produceren meer afval en maken gebruik van lokale horeca en winkels, die be-
voorraad moeten worden. Dit alles zorgt ervoor dat de binnensteden dichtslib-
ben. Stil en schoon vervoer via grachten van binnensteden was de opdracht 
van het onderzoekteam. De ondernemers van CityBarge spraken in meerdere 
steden met ondernemers, bewoners en uiteraard de gemeente. Zij bestu-
deerden een drietal vervoerstromen die veel voorkomen in de binnenstad: 
afval-, bouw- en retailstromen (horeca en bezorgdiensten). Voor deze stromen 
zijn conceptschepen ontwikkeld om vervolgens de urgenties af te wegen. De 
afvalstroom lijkt op dit moment de meeste interessante stroom om daadwer-
kelijk te realiseren. Het gebruik van een schip voor afval in de binnenstad kan 
namelijk ook een belangrijke vraag vanuit de gemeenten oplossen met betrek-
king tot het gescheiden afval inzamelen. Dit zorgt ook voor een constante 
stroom van lading waarmee het vervoer over water kan worden gestart. Zodra 
er met gescheiden afval wordt gevaren, volgen andere ladingstromen.

Het resultaat van CityBarge en Internet of Cargo is een revolutionaire en vol-
ledig modulaire invulling van het logistieke proces die het fysieke transport 
van ladingseenheden benadert volgens de principes van digitale pakket-
ten over het internet. Gezamenlijk zorgen deze scale-ups voor een optimale 
inrichting van het logistieke proces en optimaal gebruik van de bestaande 
infrastructuur en equipment.

Op wereldniveau leidt dat tot de volgende voordelen:
1 Reductie van de administratie bij vervoer

De kosten van het vervoeren van een container bestaan vaak maar voor 
50% uit fysieke transportkosten (varen, rijden, hijsen). De andere 50% 
bestaat uit kosten voor het behandelen van de vele documenten die nodig 
zijn voor administratief afhandelen van het transport.

2 Lagere transportkosten
Een efficiëntere inrichting van het logistieke proces en effectieve bun-
deling van ladingstromen zorgt voor een hogere beladingsgraad van 
schepen en vrachtwagens van 43% naar 70-80% waardoor tot 50% kosten-
besparing haalbaar is. Deze besparingen bestaan voor de helft uit effec-
tiever transport en voor de andere helft uit gedeeld gebruik van logistieke 
systemen en activiteiten van de verschillende ketenpartners.

3 Minder vervoersbewegingen in de stad
Door een optimale verdeling tussen transport over water en weg kan 
een groot deel van de vrachtwagenbewegingen worden voorkomen. Het 
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stadsvervoer van de toekomst is klein en licht. Dit is niet geschikt voor 
grote volumes en ook niet voor grote afstanden. Als het voertuig niet ver 
kan rijden om lading op te halen, moet de lading naar de stad komen. Met 
die gedachte worden de waterwegen benut die tenslotte ooit zijn aange-
legd voor goederenvervoer. Het watertransport zal worden uitgevoerd door 
elektrisch CityBarge duwboten. De duwboten worden uitgerust met senso-
ren die de diepte en de kwaliteit van het water scannen en in de toekomst 
kan de CityBarge zelfstandig varen. Door de verbinding met het Internet 
of Cargo waarmee de boot verbonden is, weet deze precies waar hij naar 
toe moet, hoe hij zijn locatie kan bereiken en hoe laat hij daar moet zijn.

Vervolginnovaties
De volgende stappen in deze ontwikkeling komen in zicht:
1 Drijvende minihubs: uitrollen van strategische locaties aan de rand van de 

stad met toegang tot het water en zo kort mogelijke vaartijd naar de bin-
nenstad, het eindpunt wordt nader bepaald. Op die plekken worden de 
duwbakken van CityBarge aangelegd waar ze de rest van de dag zullen 
blijven liggen om te fungeren als ‘minihub’; vanwaar de lading nog maar 
een kleine afstand hoeft af te leggen naar de eindbestemming. Tegen de 
tijd dat de wagens hun eerste ronde van de dag gereden hebben, ligt de 
schuit op zijn plek. De wagens hoeven niet terug te keren naar de rand van 
de stad, maar kunnen dichtbij laden bij de drijvende minihub en, indien 
nodig, hun batterij bijladen. Dit zorgt ervoor dat de logistieke operatie veel 
efficiënter wordt en het niet meer nodig is om continu vanuit de binnen-
stad terug te rijden naar de City Hub vestiging aan de rand van de stad. 
Kortom, minder verkeer op de weg en minder kilometers; missie geslaagd!

Een uniek samenspel van land- en watertransport

Geel = vrachtauto
Blauw = vwatertransport
Rood = fietskoeriers
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2 SmartBricks: de principes van CityBarge werken ook voor vervoer buiten de 
stad. De CityBarge wordt vervangen door een sterkere variant die volgens 
exact dezelfde modulaire principes wordt gebouwd, maar dan een beetje 
groter. Door aansluiting van die steen op het Internet of Cargo reist de 
informatie over de steen met de steen mee, waardoor steeds actuele 
informatie over de optimaal te volgen route beschikbaar is. Op die wijze 
kan de steen (bij wijze van spreken) zelf bepalen welke route moet worden 
gevolgd met welk vervoersmiddel. Het is een slimme steen met een eigen 
wil. Dat is een voorbeeld van wat democratisering van de logistiek mag 
worden genoemd. Een ontwikkeling met vergaande gevolgen voor logis-
tieke bedrijven, klanten en producenten. Net als bij CityBarge worden 
alle relevante stakeholders vanaf de eerste stap de SmartBricks betrokken 
bij de ontwikkeling zodat de transitie naar de slimme steen op een gelei-
delijke en gebalanceerde wijze kan plaatsvinden

Institutionele vernieuwing
De Citybarge en Internet of Cargo ontwikkeling heeft verreikende gevolgen als 
de weg naar de democratisering van de logistiek wordt gevolgd. Deze weg 
kan worden gekozen als de innovaties op dit terrein worden voortgezet. 
Overwogen moet worden om de Citybarge en Internet of Cargo ontwikkeling in 
een maatschappelijke inbedding te plaatsen. Op deze wijze is snelle schaal-
vergroting mogelijk. Dit impliceert dat de leiding van het logistieke model 
in handen komt van een maatschappelijke coöperatie. Dit organisatiemodel 
maakt het mogelijk om een ecosysteem te ontwikkelen. De Maatschappe-
lijke coöperatie is een nieuwkomer in de democratie. Het is een institutio-
nele ontwikkeling waarin de overheid (Eerste Sector), de logistieke bedrijven 
(Tweede Sector) en de financiers en de ontwikkelaars (Derde Sector) samen-
werken aan de versterking van het logistieke systeem. Met name dankzij de 
ontwikkeling van de digitalisering zijn er nieuwe, efficiënte mogelijkheden 
om vaak verrassende mogelijkheden met de vorming van digitale netwerken 
tot belangrijke prestaties komen die de welvaart vergroten. De leiding van 
deze maatschappelijke projecten is in handen van een maatschappelijke 
coöperatie (Vierde Sector) die een robuuste maatschappelijke doelstelling 
nastreeft. Deze coöperatie stelt met de overheid, ondernemingen en ontwik-
kelaars de strategie vast die tot het beste resultaat moet leiden. Alleen de 
participanten die de beste voorstellen hebben ingediend, worden toegelaten 
tot het ecosysteem. Zodra een andere overheid, een andere onderneming of 
burgerinitiatief een beter idee heeft, neemt die de plaats in van degene die 
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eerder was toegelaten. Op deze wijze ontwikkelt de Maatschappelijke coöpe-
ratie zich tot een sterke leider van een hoogwaardig en effectief systeem.

Voorstel 10 Regionaal 
duurzaam vrachtvervoer

CityBarge vaart nu in de grachten 
van Leiden en gaat ook in Den Haag 
met proefvaarten aan de slag. 
Een volgende stap is vervoer over 
regionale vaarwegen zoals de Schie 

en transport tussen steden in. Dat maakt de weg vrij voor grotere lading-
volumes en duwboten, alsmede voor overslag aan de rand van de stad. De 
modulaire opzet van CityBarge en Internet of Cargo maakt deze schaalsprong 
mogelijk. Hiermee ontstaat een uniek logistiek ecosysteem dat zorgt voor 
duurzaam transport over water in de regio.

Het ecosysteem van de logistieke ontwikkeling

Ontwikkelaars
en financiers

Maatschappelijke 
coöperatie  
Citybare & 

Internet of Cargo

Overheid
Logistieke 
bedrijven
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Dit ecosysteem is een democratische innovatie. De digitalisering van het 
vrachtvervoer vraagt van alle actoren dat zij hun organisatie veranderen 
en hun data uitwisselen. Traditioneel hebben zij een techniek-gericht ont-
werp van hun organisatie geïmplementeerd. Voor CityBarge moeten zij een 
functie/taak gericht ontwerp maken binnen het CityBarge ecosysteem zodat 
mensen en systemen met elkaar kunnen communiceren. Deze collaboratieve 
ecosystemen zijn de wegbereiders voor de nieuwe democratie waar afstem-
ming tussen burgers, ondernemingen en overheid in systemen is vastgelegd. 
Het gevolg hiervan is dat de systemen de beslissingen nemen die voldoen aan 
de tevoren vastgestelde eisen van efficiency, duurzaamheid en veiligheid. Om 
deze schaalsprong te maken is naast een innovatief democratisch bestuur 
ook passende financiering nodig. Met de Werkgroep Financiering van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte (MIRT) wordt gezocht naar 
een financieringsmix van middelen van overheden en van de kapitaalmarkt. 
Deze samenwerking is nieuw en heeft een voorbeeldfunctie in de opkomende 
democratisering van de logistiek. Bovendien ontstaat een unieke proeftuin 
voor de ontwikkeling van emissievrije oplossingen en businessmodellen voor 
transport over water die internationaal kunnen worden ingezet.

Conclusie: De digitalisering van goederenstromen is de metafoor van een samenleving 
waar in de systemen van de digitale netwerken de democratie is geprogrammeerd.
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3.1 De Democratische Lente

W e leven in een tijd die herinneringen oproept met het jaar 1968. 
In dat jaar begon de Praagse Lente. In Tsjechoslowakije kwam 
Alexander Dubček aan de macht die een socialisme met een 

menselijk gezicht propageerde en toenadering zocht tot het Westen. De 
Sovjet-Unie greep militair in en de Praagse Lente was ten einde. In Vietnam 
vochten de Amerikanen tegen de communistische Vietnamese troepen. De 
publieke opinie in de Verenigde Staten en Europa keerde zich tegen de Ame-
rikanen. De studentenopstanden in Parijs sloeg over naar andere landen. 
1968 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin de democratie veranderde: 
er kwam meer inspraak van werknemers en studenten, meer maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en meer politieke strijd. Neder-
land werd internationaal aangemerkt als een samenleving in verwarring. 
De term Dutch Disease werd de metafoor voor de politieke sfeer die zich onder 
andere kenmerkte door wantrouwen tussen werkgevers en het kabinet en 
de radicalisering van de strijd van de werknemers tegen de ondernemers. 
De institutionele orde moest en ging op zoek naar een nieuwe relatie met de 
samenleving. Zonder veel resultaat.
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Aan het begin van de jaren 80 werden de gevolgen van de tanende democra-
tie zichtbaar. De werkloosheid liep in 1981 op tot 12% van de beroepsbevol-
king; het aantal faillissementen was niet eerder zo groot. Ook internatio-
naal keert het tij. In 1979 komt in het Verenigd Koninkrijk Margaret Thatcher 
aan de macht, in 1981 neemt Reagan in de Verenigde Staten het president-
schap over. Zij voeren radicale wijzigingen in het economisch beleid door 
die als no-nonsens maatregelen werden aangemerkt. Nederland volgde met 
‘meer markt, minder overheid’. 

In het jaar 2000 kwam de digitale technologie op stoom. De internetbedrij-
ven die de digitale netwerken beheersten, konden naar eigen inzicht de 
grenzen van hun bedrijfsvoering bepalen. In die tijd was er geen overheid 
die over de kennis beschikte om de gevolgen hiervan te kunnen voorzien. 
Sterker nog: velen waren trots op de hoge winsten van de internetbedrijven. 
Mede door de digitalisering hebben ook veel andere bedrijven hun omzet en 
winst kunnen verbeteren en is de internationale economie verbeterd.

Anno 2021 neemt de aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van deze 
ontwikkeling toe. Het winststreven van bedrijven ging ten koste van de 
kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving op deze planeet en leidde tot 
toenemende van de sociale ongelijkheid. Te veel mensen delen niet in de 
economische groei van de laatste decennia. Het CBS laat voortdurend mooie 
cijfers zien maar die worden aangeduid als fantoomgroei. Fantoomgroei is 
economische groei waarin een aanzienlijk deel van de burgers niet delen en 
waarin de schadelijke gevolgen voor het klimaat, de natuur en de planeet 
niet als maatschappelijke kosten in rekening worden gebracht. De daling 
van het vertrouwen in de democratie moet derhalve worden toegeschreven 
aan de democratische instellingen die niet in staat zijn geweest om grote 
crises aan te pakken, van economische crises tot klimaatcrises. Inmiddels 
zijn complottheorieën en nepnieuws de nieuwe instrumenten in het poli-
tieke discours. Geweldsuitbarstingen, onvrede en onzekerheid domineren in 
de maatschappij. De Democratische Lente is begonnen. 

Dat gold in mindere mate voor totalitair geregeerde landen als China en 
Rusland waar de overheid de zeggenschap over de internetbedrijven heeft. 
In die landen maakt de overheid gebruik van de technologisch middelen om 
burgers te dwingen de overheid te gehoorzamen op straffe van uitsluiting. Zij 
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gebruiken de digitale technologie om hun invloed in andere landen te vergro-
ten. Dit boek begon dan ook met een voorstel om deze ontwikkeling tegen te 
gaan door een gezamenlijke actie van de democratische landen in de wereld.

Methodologie
Wie op zoek gaat naar de toekomst van de democratie onderzoekt eerst 
de kansen en uitdagingen die zich aandienen. In het jargon spreken we 
van: begin met een leeg vel papier en noteer de innovaties die enthousi-
asme oproepen, onderzoek nieuwe markten die zich aandienen en verken 
de mogelijkheden om met behulp van digitalisering schaalvergroting en 
kostprijsverlaging tot stand te brengen. Beoordeel de kansen en uitdagingen 
niet alleen vanuit het streven naar winst en macht, maar kijk ook naar de 
maatschappelijke kosten en baten ervan.

De laatste fase is het ontdekken van de wijze waarop de geselecteerde pros-
pecten kunnen worden gerealiseerd. Onderzoek de wenselijkheid om te 
kiezen voor een nieuw organisatiemodel zoals het model van het maatschap-
pelijk ecosysteem, waarin overheid, ondernemingen en burgers gezamen-
lijk optrekken om de welvaart te vergroten. Deze ontwikkeling leidt tot een 
maatschappij waar innovatieve, efficiënte en rendabele bedrijven samen 
met overheden en welvaartsdoelen nastreven. De nieuwe democratie die 
zich aandient, is de symbiose van de markt- en de maatschappelijke sector.

Symbiosewinst
De koppeling van de markt- en de maatschappijsector is uitermate rendabel. 
Dit boek telt verschillende casus waarin de marktsector maatschappelijke 
schade aanbrengt die in geval van deze symbiose tot een win-win situatie 
leidt. Fraude en witwassen leidt in Nederland tot € 16 miljard minder belas-
tinginkomsten. Accountants en banken kunnen een deel van het bedrag 
‘terugverdienen’ als zij ook in andere delen van de bedrijfsvoering gebruik 
maken van de digitale technologie die beschikbaar is. In de zorg wordt voort-
durend gewezen op onnodige en inefficiënte behandelingen waaraan een 
prijskaartje van € 15 miljard per jaar hangt. Op het gebied van het klimaat 
zijn er grote bedragen beschikbaar om onder meer de CO₂ opgave voor 2040 
te realiseren. We spreken ook van symbiosewinst als ondernemingen die 
nieuwe projecten ontwikkelen niet uitvoeren met de technologie waarmee 
zij vertrouwd zijn, maar een beroep doen op nieuwe technologie. De over-
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heid moet als zij subsidies en andere financiering beschikbaar heeft, in 
voorkomende gevallen de fondsen alleen beschikbaar stellen als betreffende 
ondernemingen kunnen aantonen dat zij de meest efficiënte werkwijze heb-
ben gekozen.

3.2 Verbroken verbinding

De actualiteit van deze ontwikkeling komen we tegen in de Haagse politiek 
die laatste jaren onder vuur lag. Onder deze titel gaven Herman Tjeenk Wil-
link en Herman Wijffels een interview in de Groene Amsterdammer.95 Zij 
constateren dat politici zich bekommeren om het onderlinge vertrouwen, 
niet om het geschokte vertrouwen van de burgers in politiek Den Haag. Dit 
heeft tot gevolg dat de overheid niet doet wat de burgers van haar verwach-
ten. De overheid verwaarloost haar kerntaak: de controle op de uitvoering 
van beleid. Ook de opkomst van de zogenoemde bedrijfsmatige overheid heeft 
tot veel klachten over falende publieke dienstverlening geleid. De zeggen-
schap over de uitvoering van beleid is verschoven naar degenen met verstand 
van procesmanagement, controlemethodes en prestatiemetingen. Kostenef-
ficiency is belangrijker dan dienstbaarheid. Daarmee heeft de overheid een 
industriële cultuur van geslotenheid gecreëerd. Wijffels wijst op de burgers 
die in toenemende mate gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de sa-
menleving. Ze produceren samen energie en voeding, zij vormen woongroe-
pen. Het industriële tijdperk loopt teneinde, in de toekomst zal het gaan over 
verantwoordelijkheid nemen voor het collectief. Tjeenk Willink en Wijffels 
geven in het interview niet aan dat bedrijfsmatige beleidsvorming en kosten-
efficiency juist door aandacht te geven aan de belangen van klant en burger 
tot onverwachte resultaten leidt. De internetbedrijven hebben al veel eerder 
ontdekt dat met de data van burgers nieuwe werelden opengaan. De overheid 
kan met deze data de verbroken relatie met de burgers herstellen. Aan de orde 
is geen ideologisch probleem als zou de politiek geen belangstelling hebben 
voor de problemen van de burger, maar een managementprobleem waardoor 
de overheid niet kan omgaan met kansen die overvloedig aanwezig zijn.

Opvallend is de overeenkomst tussen ontwikkeling in de marktsector en bij 
de overheid. Beide zoeken hun strategie in de bedrijfsmatige benadering van 
hun activiteiten. Beide hebben het oog verloren voor de belangen voor de bur-
gers en de maatschappij. Tegelijkertijd wordt zowel in ondernemingen als bij 
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de overheid gezocht naar nieuwe relaties met de samenleving. De fase van de 
mooie woorden ligt achter ons. Nieuwe initiatieven beginnen vorm te krijgen. 
De voorbeelden die we in dit boek hebben beschreven, zijn niet alleen innova-
tief en doelmatig, zij sluiten aan bij de uitspraak van Margaret Thatcher:

There is no alternative
1 Onze democratie moet worden verdedigd tegen de groeiende mondiale 

expansie van niet-democratische landen zoals onder andere China. 
(Voorstel 1)

2 Onze democratie moet worden versterkt door de burger naast het passieve 
kiesrecht een actieve rol toe te kennen in de uitvoering van maatschap-
pelijke activiteiten, in de vernieuwing van de samenleving, in de eigen 
bijdrage in de zorg en in de omgang van ongedocumenteerden. (Voorstel-
len 2,3,6 en 8)

3 Onze democratie moet worden versterkt door innovatieve ontwikkelin-
gen te promoten die de welvaart vergroten, ook als die door marktgeori-
enteerde bedrijven worden gemeden (Voorstellen 4,5 en 9)

4 Onze democratie moet worden versterkt door meer aandacht te geven aan 
succesvolle digitale ontwikkelingen voor het oplossen van welvaartspro-
blemen. (Voorstel 7)

5 Onze democratie moet worden versterkt door de implementatie van digi-
tale technologie die de democratie in de software vastlegt. (Voorstel 10)
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Over de auteur

Wim de Ridder (1945) is een alumnus van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam waar hij in het vak Financiering en Belegging afstudeerde. Aan de 
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Het boek ‘Metamorfose, de nieuwe welvaart’ opent het 
publieke debat over de nieuwe pijlers van onze welvaart. 
De participatie maatschappij kondigt zich aan om nieuwe 
vormen van betaald werk en bewuste consumptie te 
ontwikkelen.
Uitgever: Vakmedianet 2016.

Het boek ‘De ontdekking van de 
toekomst, Wat we al weten is niet te 

geloven’ verkent de digitale wereld 
en viel in de prijzen. De jury oordeelde: Leest als een 

spannend jongensboek en confronteert je met wat de 
toekomst waarin we nu al leven, en de toekomst zoals die 

ons te wachten zou kunnen staan. Voor iedere manager, 
professional en bestuurder een aanrader om te lezen. De 

snelheid van ontwikkelingen in verschillende branches 
wordt goed duidelijk gemaakt, goed geduid en laat ons 

achter met een enorm urgentiegevoel en de behoefte om de toekomst 
niet alleen te ontdekken maar ook mee vorm te geven.

Uitgever: Vakmedianet, 2014.

Het boek ‘De strategische revolutie, Nieuwe leiders 
nemen het stuur over’ is een realistische beschrijving 
van de vooruitgang die in de wereld om ons heen 
de laatste decennia tot stand is gekomen en van de 
uitdagende ontwikkelingen die zich aandienen.
Uitgever: Kluwer, 2012

‘De wereld breekt open. Strategisch 
inspelen op de nieuwe tijd’ bespreekt 

megatrends op het gebied van 
technologie, sociale netwerken, 

overheid en economie.
Uitgever: Pearson Education 

Benelux, 2011, 2e druk, uitverkocht.
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De reeks Strategische ontdekkingsreizen

De serie publicaties is geschreven voor iedereen die in de turbulente wereld om 
ons heen een strategische verkenning wil maken. Het zijn reisgidsen. Je komt 
er van alles tegen. Actuele technologische ontwikkelingen, nieuwe producten 
en productieprocessen, veranderingen in consumentengedrag en bedrijven 
die met een andere strategie de macht in de sector overnemen. De publicaties 
hebben nagenoeg dezelfde tekst inzake de technologische, sociale en politieke 
ontwikkelingen van deze tijd, maar verschillen in de sectorale toepassing ervan.

Eerste editie: Voeding
In de voedingssector zien we dat beleving steeds 
meer aandacht krijgt. Consumenten staan meer 
open voor producten die aansluiten bij hun 
gezondheid en leefstijl. Nieuwe klantoriëntaties 
van nieuwe toetreders geven de sector een enorme 
boost, waardoor voorspelbare, fundamentele, 
veranderingen zullen plaatsvinden. In deze 
publicatie staat ook een ongevraagd advies aan de 
Markthal Rotterdam met een alternatieve visie op 
deze unieke locatie van de voedingssector.

Tweede editie: Gezondheidszorg
De eeuwenoude behoefte aan vitaliteit, gezondheid 
en geluk krijgt nieuwe vleugels doordat steeds meer 
mensen zelf hun gezondheid monitoren en zelf de 
beste zorgverlener kiezen. Nieuwe technologie, 
nieuwe toetreders en nieuwe marketingconcepten 
dienen zich aan. De concurrentie in de zorg wordt 
heftiger. Kwaliteit en efficiency van de bedrijfsvoering 
nemen toe. Deze ontwikkelingen worden uitgewerkt 
in een ongevraagde advies aan de zorg, waarin 
‘anders denken’ in de zorg tot een doorbraak zal leiden 
waar de samenleving al te lang heeft gewacht.
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→ Kunstmatige intelligentie

→ Voeding als medicijn in de keuken

→ Genetisch gemodificeerd met CRISP-Cas9 

→ Markthal Rotterdam
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→ Robots in de zorg

→ Zelfmonitoring gezondheid

→ De-institutionalisering van de zorg 

→ Value Based Healthcare

Gezond-

heidszorg



Derde editie: Energie, wonen en vervoer
In dit boek wordt de Strategische Ontdekkingsreis in 
de sectoren energie, wonen en vervoer ondernomen. 
Daarbij kijken we van buiten naar binnen: eerst naar 
wat in de omgeving gebeurt, dan naar hoe er binnen 
de onderneming in deze sectoren op kan worden 
geanticipeerd. Een verrassende constatering is dat 
deze drie onderling zeer verschillende sectoren 
op dezelfde manier op weg zijn naar een nieuwe 
strategie. Het boek eindigt met de casus Smart 
Grid waarmee de methodiek van de Strategische 
Ontdekkingsreis wordt toegelicht.

Vierde editie: Zakelijke en publieke 
dienstverlening
In de dienstverlening is de digitalisering in volle gang. 
Internetbedrijven als Google, Amazon, Facebook 
en Alibaba penetreren in veel gevestigde branches 
zoals media, bankwezen en arbeidsbemiddeling. 
Hun succes is het gevolg van een andere 
klantenbenadering, nieuwe producten en een lagere 
kostprijs. Het ongevraagde advies in dit boek belicht 
de opkomst van fake-nieuws en andere ongewenste 
ontwikkelingen in de politieke markt. Ook hier is de 
strategische zoektocht naar meer transparantie en 
betrouwbaarheid van informatie begonnen.

Vijfde editie: Toerisme en recreatie
Het toerisme komt de digitale tijd binnen met 
gepersonaliseerde recreatieve activiteiten, die 
zowel door ondernemingen als door de particulieren 
worden aangeboden. Het succes ervan is groot als 
voor een nieuwe organisatievorm wordt gekozen 
waardoor het toerisme kwalitatief op een hoger plan 
komt. Een beschouwing over de toepassing hiervan 
op het toerisme op Goeree-Overflakkee laat zien dat 
deze strategische innovatie binnen handbereik ligt.
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→ Recreatie als zoektocht naar geluk

→ Digitaal toerisme

→ Disrupties in de toeristenindustrie 

→  Toeristische platforms in de 

participatiemaatschappij
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→ Digitale Revolutie

→ Regisserende overheid

→ Postindustriële marktontwikkeling 

→ Smart Grid
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→ Hybride oorlogvoering

→ Megaprojecten van de overheid

→ Opkomst postindustriële bedrijven 

→ Nepnieuwsfilter

Zakelijke  

en Publieke  

diensten



Zesde editie: Creatie
De creatieve sector speelt een ongekend 
belangrijke rol in de opmaat naar de postindustriële 
maatschappij. Steeds meer mensen moeten hun 
creatief vermogen aanspreken om een inkomen 
te verwerven en worden daarbij geholpen door de 
overvloedig beschikbare data, de vele netwerken 
en de digitale technologie die steeds geavanceerder 
wordt. Het beroepsonderwijs speelt hierop in, kiest 
een nieuwe structuur en wordt de motor van de 
vooruitgang.

De e-boek versie van de reeks Strategische Ontdekkingsreizen is gratis 
beschikbaar op de website van Futures Studies: https://futuresstudies.nl/nl/  
Voor het openen van het e-pub bestand is een e-reader nodig of software zoals 
Adobe Digital Editions.

Wie over de geprinte versie van een van de boeken van deze reeks wil 
beschikken, maakt € 10,-- over op bankgiro NL10 INGB 0658 7848 46 t.n.v. 
Futures Studies onder vermelding van de titel van het boek en uw postadres.  
U ontvangt het boek binnen enkele dagen, met de factuur.
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→ Digitale kansen om te creëren

→ Personalisering van het onderwijs

→ Disruptie in het beroepsonderwijs 

→  Postindustrieel onderwijs

Creatie
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Futures Studies ondersteunt 
organisaties bij het verkennen van  
de toekomst en het formuleren van 
een toekomstbestendige strategie.
Technologische ontwikkelingen, 
zoals robotisering en kunstmatige 
intelligentie, gaan te snel voor 
traditionele methoden van 
strategievorming. Wij werken, op basis 
van de Futures Studies en Strategic 
Foresight methodologie, van later  
naar nu en van buiten naar binnen.
Wij delen onze kennis door middel van 
lezingen, workshops en consultancy. 
Ook zijn wij regelmatig “in de pers” met 
interviews, opiniestukken en artikelen.

www.futuresstudies.nl 

Directie
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De Democratische Lente

De democratie van de samenleving van de 21e eeuw is gebaseerd op 
een nieuwe relatie tussen de overheid, ondernemingen en de 
burgers. De overheid eist niet langer de verantwoordelijkheid op 
voor de brede welvaart, maar draagt met haar middelen bij om 
welvaartsdoelen te verwerkelijken. Ook ondernemingen worden 
partner in het streven naar meer welvaart en burgers worden 
verkenners van innovatieve maatschappelijke activiteiten. Zij 
werken samen in ecosystemen die worden geleid door 
maatschappelijke ondernemingen. 
In deze publicatie beschrijven 17 professionele verkenners een 
tiental concrete en realistische voorstellen die laten zien dat de 
komst van de nieuwe democratie onvermijdelijk is.

Prof. dr. Wim de Ridder  
is futuroloog  
en directeur van  
Futures Studies
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