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Tijd voor
toekomst

In Almere is zowel de geschiedenis als
de toekomst altijd dichtbij. Dit is een stad
in ontwikkeling, een stad in beweging,
altijd gericht op vooruitgang. De vraagstukken van nu vragen om toekomstgerichte oplossingen. De druk om als
lokale overheid snel de juiste keuzes te
maken en beslissingen te nemen is
groot. Minder ruimte is er dan om even stil te staan en na te denken over mogelijke trends en ontwikkelingen die op de stad afkomen. En toch is dat nodig. Door
als het ware vanuit de toekomst te kijken naar het heden. Om voorbereid te zijn en
een perspectief te bieden op de (nabije) toekomst.

TRENDONDERZOEK
Bij trendonderzoek is het van belang dat je begrijpt hoe het verleden, het heden en
de toekomst met elkaar verbonden zijn. Deze trendverkenning biedt een waardevolle aanvulling op dat wat we al weten of denken te zien. De verkenning brengt
mogelijke ontwikkelingen in beeld die bepalend kunnen zijn voor de kwaliteit van
de stad; de kwaliteit zoals inwoners en ondernemers die ervaren. We zijn ervan
overtuigd dat een trendverkenning zoals deze bruikbaar kan zijn voor de politiek,

Gert-Jan Broer

het bestuur, de ambtelijke organisatie en andere professionals die denken over en
het werken aan de toekomst van de stad.

TOEKOMST DENKEN, TOEKOMST DOEN
De trendverkenning staat niet op zichzelf. Daarom wordt bij het verschijnen van
deze publicatie op 22 november 2021 een Week van de Strategie georganiseerd,
met als titel ‘Tijd voor toekomst’. Nadenken over de toekomst is niet enkel
voorbehouden aan futurologen en trendwatchers. Denken over en werken aan de
toekomst is iets van ons allemaal.
In het denken over de toekomst gaat het dan om verder kijken en verder brengen;
ontmoeten en verbinden; inspireren en bewegen en het andere geluid (laten)
horen. Dat is ook meteen de oproep aan iedereen die voor en aan Almere werkt.
Laat deze trendverkenning een aanzet zijn voor het denken én het doen, voor het
voeren van het gesprek. Een gesprek dat breed, met belanghebbenden en
betrokkenen bij deze stad, gevoerd gaat worden. Want toekomstdenken doe je niet
alleen, dat doe je samen.
Gert-Jan Broer (griffier), Franc Weerwind (burgemeester), Richard Wielinga
(gemeentesecretaris)
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Trendverkenning Almere 2026
De wereld waarin we werken is volop in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar
in snel tempo op en die zijn van invloed op het gemeentelijk beleid. Deze verkenning
biedt met 8 megatrends een breed spectrum van ontwikkelingen en schildert met
27 ‘trendensen’ een wereld die op ons afkomt. Door met elkaar het gesprek te
voeren over de mogelijke impact van die trends, zijn we beter voorbereid.

We kunnen de toekomst natuurlijk niet
voorspellen, maar we kunnen ons de
toekomst wel vóórstellen en onderzoeken.
In deze trendverkenning doet we dat met
behulp van signalen van verandering, met
de kennis van trendwatchers, met behulp
van data en analyses én met creativiteit en
een antenne voor de tijdgeest.

WAAROM NU?
Almere groeit en heeft in de toekomst
mogelijk 350.000 inwoners. In het onlangs
gepubliceerde Almere, Stad met toekomst
kijken we naar de stad die Almere nu is en
werken toe naar de stad die Almere wil
worden. Maar Almere is altijd in beweging
en staat in verbinding met een veranderende buitenwereld. Die buitenwereld
willen we beter leren kennen.

WAT ZIEN WE IN DE
TRENDVERKENNING?
Deze trendverkenning laat ons zien dat
belangrijke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen onze nabije toekomst
gaan bepalen. Behalve de directe impact
van bijvoorbeeld vergrijzing, digitalisering

en klimaatverandering, zien we ook dat
mensen zich anders gaan verhouden tot
elkaar, tot de overheid en tot hun leefomgeving. Soms lijken mensen meer tegenover elkaar te staan: we zien afnemend
vertrouwen, toenemend protest en
polarisatie. Tegelijk zien we dat mensen
in toenemende mate behoefte hebben
aan meer verbinding met elkaar. Ze
vormen letterlijk nieuwe collectieven
of vinden elkaar in virtuele bubbels.
Ook voor Almere is de vraag: hoe
versterken we het sociale weefsel in onze
stad? Is dat te organiseren in een stad die
een grote instroom van nieuwe mensen
kent? Lukt het om ontmoeting tot stand te
brengen tussen verschillende groepen? In
een tijd van felle protesten en scherpe
tegenstellingen zijn de uitersten vaak goed
hoorbaar. Maar horen we ook degenen die
misschien in stilte afhaken? Dit ‘stille
midden’ wordt door meerdere wetenschappers onder de aandacht gebracht.
Juist voor een stad in opbouw is het van
belang dat ook zij betrokken blijven.

De trendverkenning laat ons ook zien dat
de wereld zo snel en ingrijpend verandert
dat mensen zich onzeker voelen, de grip
verliezen of soms juist onverantwoord
grote risico’s gaan nemen. En we zien ook
dat mensen een grote mate van flexibiliteit
en aanpassingsvermogen moeten hebben
om in veranderingen mee te gaan, bijvoorbeeld op het gebied van werk. Zijn alle
Almeerders voldoende in staat om (digitaal) mee te komen? Almere kent immers
veel laaggeletterden. Gebrek aan mediawijsheid kan trends als toenemend
risicovol financieel gedrag en polarisatie
versterken.
Maar de snel veranderende wereld biedt
ook kansen voor Almere: Over de grote
groep MBO-opgeleiden bestond zorg,
zeker in relatie tot digitalisering en het
verdwijnen van banen. Maar hoe verhoudt
zich dit tot de interessante herwaardering
van praktische (MBO-)beroepen? Waar zit
in Almere de kracht van deze groep?
En ten slotte zien we dat veel trends
impact hebben op het wonen: Dat zijn niet
alleen de bekende trends als vergrijzing en
‘Alleen samen’ (steeds meer singles) of het
toenemend aantal collectieven. We achten
ook de kans aanwezig dat discussie gaat
ontstaan over bouwen onder zeeniveau.
En zien we – als het gaat om een veilige
leefomgeving en onze vitale functies - ook
nog een relatie met internationale spanningen en cybercriminaliteit?

ZELF AAN DE SLAG
De trendverkenning schrijft niet voor welke
aanpassingen aan het beleid precies nodig
zijn. We laten zien wat er mogelijk gaat
gebeuren, waar dit mee te maken heeft en
wat de relevantie ervan is voor Almere.
Daarmee nodigen we je uit om ook zelf een
brug te slaan tussen de toekomst en het
heden, door met de het materiaal aan de
slag te gaan. Door jezelf en elkaar de vraag
te stellen wat de impact van een trend kan
zijn voor je werk voor Almere. Vanuit de
Unit Strategie zal ook het initiatief genomen
worden om in 2022 op verschillende
manieren aan de slag te gaan met deze
trendverkenning.
Deze trendverkenning is ook niet uitputtend,
steeds weer zullen we nieuwe signalen
van verandering zien die een nieuwe trend
in beweging kan zetten. Sommige trends
zullen zich misschien helemaal niet
voordoen. Of wel in andere steden, maar
niet of minder in Almere. Dat is allemaal
onderdeel van het toekomstdenken. Bezig
zijn met de toekomst geeft geen absolute
zekerheid. Het geeft een scherpere blik op
ontwikkelingen die zich in de buitenwereld
voordoen. Het maakt ons wendbaarder en
gevoeliger voor wat er om ons heen
gebeurt.

Leeswijzer
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In de trendverkenning schetsen we 8 megatrends en 27 bijbehorende trendensen.
Dit zijn geen waarheden, maar mogelijke toekomsten. We nodigen de lezer uit
om te gaan grasduinen in dit document. En zo ook steeds meer te ontdekken
hoe trends en ontwikkelingen met elkaar samenhangen.

IN DE TRENDVERKENNING GEBRUIKEN WE DE VOLGENDE BEGRIPPEN:
Megatrend – is een zeer grote en duidelijke beweging die over het
algemeen wereldwijd plaatsvindt en een grote impact heeft op de samenleving. De acht megatrends in deze trendverkenning vertonen vaak een
onderlinge samenhang.

Trendens – een samentrekking van de woorden trend en tendens – is
een beweging, met een bepaalde richting, die zich afspeelt in een wat
kortere tijdsspanne dan een megatrend, vijf á tien jaar. Of een trendens
gaat plaatsvinden is onzeker. De beweging is zichtbaar, maar of die ook
echt doorzet is nog de vraag. Vaak zie je ook tegentrends.

Link

Signaal van verandering – een signaal is een opmerkelijke gebeurtenis of beweging die nieuw en vaak vluchtig is. Het kan gaan om een vroeg
signaal van een nieuwe trendens, soms zelfs van een kantelpunt. Zonder
context en duiding is het signaal nog betekenisloos. Pas door het zien en
door het beschouwen van de context krijgt een signaal betekenis. In de
beschrijving van de trendensen zijn de signalen van verandering te vinden
via de linkjes in de tekst.

Van elke trendens geven we een compacte
beschrijving en gaan we wat dieper in op
de achtergrond en de relevantie voor
Almere. Ook noemen we bij elke trendens
een paar concrete voorbeelden: welke
signalen van verandering maken deze
trendens zichtbaar? We onderbouwen de
trendensen met literatuur en met signalen
die de verandering nu al zichtbaar maken.

HOE JE DIT TRENDONDERZOEK
KUNT GEBRUIKEN
Megatrends en trendensen hangen vaak
met elkaar samen. We laten dat zien door
bij elke trendens de belangrijkste relaties
met andere trendensen grafisch in beeld
te brengen. In de digitale PDF versie van
dit document kun je, door hierop te klikken,
je eigen pad door het document kiezen.
Natuurlijk zijn er nog meer verbindingen,
we laten dat graag aan de lezer over.

Ga vooral zelf op zoek naar relaties die
elkaar versterken, beïnvloeden of juist
afremmen.
Het trendonderzoek kun je vervolgens
gebruiken in het nadenken over de onderwerpen waar je je (beroepsmatig) mee
bezig houdt. Welke megatrends zijn hierop
volgens jou van invloed? Herken je de
trendensen? Kun je de gevolgen duiden
voor jouw werk of jouw beleidsterrein?
Welke impact hebben de trends en
ontwikkelingen op de stad? En wat doe je
er dan mee?

MEGATREND
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Demografische
verschuivingen

Demografische verschuivingen
Drukker, diverser en dubbelgrijs. Zo omschrijven het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in twee actuele
onderzoeken de mogelijke demografische ontwikkelingen tot 2050 en de maatschappelijke
gevolgen daarvan. Dat wil zeggen: de bevolking blijft groeien. Het percentage van de
bevolking met een migratieachtergrond groeit. En het aantal 65-plussers neemt toe,
terwijl we tegelijk steeds ouder worden. Daardoor gaat het aantal 80-plussers tot 2050
verdubbelen en mogelijk zelfs verdrievoudigen.

Een belangrijke ontwikkeling is ook dat
de bevolking in de beroepsleeftijden
hoogstens een bescheiden groei zal laten
zien. De komende dertig jaar is er dus
sprake van een relatieve krimp van de
beroepsbevolking. Deze krimp kan worden
gedempt, maar niet volledig goedgemaakt,
door een toename van arbeidsmigranten
en door een hogere arbeidsdeelname
(bijvoorbeeld van vrouwen en ouderen).
Het aantal mensen met een autochtoon-Nederlandse achtergrond in de
beroepsleeftijden zal sterk teruglopen.
Daar staat een groei van het aantal
mensen met een migratieachtergrond
tegenover.
De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) onderstreept in
een recent rapport de onhoudbaarheid
hiervan in relatie tot het zorgstelsel. Als
we niets doen wordt de zorg onbetaalbaar,
is er onvoldoende zorgpersoneel om de
groeiende vraag aan te kunnen en komt
het draagvlak voor het huidige zorgstelsel
onder druk te staan.

Ten aanzien van migratie en diversiteit ziet
de WRR vier belangrijke verschuivingen:
> Meer verscheidenheid in herkomst: meer
verschillende landen en andere landen
dan de klassieke Europese en nietEuropese herkomstlanden.
> Meer verscheidenheid in verblijfsduur
(meer migranten zijn passanten).
> Meer verscheidenheid naar motief en
status (bijvoorbeeld. vluchtelingen,
expats, arbeidsmigranten).
> Meer verscheidenheid tussen
gemeenten.
In grote steden Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag is sprake van superdiversiteit: de
meerderheid van de inwoners heeft een
migratieachtergrond. Het aantal verschillende herkomstlanden is er bijzonder
groot. Almere behoort in de typologie van
de WRR tot de ‘voorsteden’: de diversiteit is
groot, maar de meerderheid van de
bevolking heeft nog een autochtoon-Nederlandse achtergrond. De betekenis voor
beleid en de samenleving hiervan is groot.
Met het beschrijven van de demografische
ontwikkelingen geven NIDI en CBS ook de
onzekerheid aan. De feitelijke bevolkingsontwikkeling is afhankelijk van de ontwikkeling van geboorte (kindertal), sterfte
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(levensverwachting) en (netto) arbeids- en
asielmigratie. Op basis daarvan laten zij
7 bevolkingsvarianten zien die variëren van
lichte krimp tot sterke groei, grijs (veel
ouderen) versus groen (veel jongeren) en
een hoge versus een lage arbeids- en
asielmigratie.
De effecten van de coronacrisis hierop
lijken vooralsnog verwaarloosbaar.

EN IN ALMERE..
Drukker
Almere is vanaf haar ontstaan een groeiende stad. De groeiambities zijn ook voor de
komende 50 jaar nog steeds zeer hoog,
hoewel het groeitempo na 2022 zal afvlakken.
De verwachting is dat Almere rond 2050
ongeveer 300.000 inwoners zal hebben. Dat
Almere drukker zal worden is daarmee een
zekerheid. De bevolkingsprognose wordt
vooral gemaakt op basis van prognoses
m.b.t. geboorte, sterfte, migratie en
woningbouw. Die laatste factor is het meest
onzeker, omdat in het verleden is gebleken
dat ambities niet altijd gehaald worden.
Diverser
In Almere heeft 44% van de inwoners een
migratieachtergrond, Almere behoort
hiermee tot de top 10 van gemeenten. In de
afgelopen vijf jaar is het buitenlandse
migratiesaldo even groot als het binnenlandse migratiesaldo. Dit betekent dat de
toename van de bevolking door buitenlandse migratie net zo groot is als door
binnenlandse migratie. De verwachting is
dat het percentage inwoners met een
migratieachtergrond verder zal stijgen.

Dubbelgrijs
Almere is een jonge stad met in verhouding
tot landelijk een jonge bevolking, slechts
12% is 65-plus en 2% is 80-plus. Almere
zal echter de komende jaren een inhaalslag gaan maken, in 2050 zal naar
verwachting het percentage 65-plussers
toegenomen zijn tot 20% (landelijk gaat
naar 25% in 2050). Het percentage
80-plussers zal groeien tot 7%, een
verviervoudiging in aantal.
De groene druk (de verhouding tussen
jeugdigen tot 20 jaar en de beroepsbevolking) nam de laatste jaren iets af, maar zal
naar 2050 weer iets groeien als gevolg van
de geplande woningbouw. De grijze druk
(de verhouding tussen 65-plussers en de
beroepsbevolking) neemt naar verwachting sterk toe. In Almere lag het relatieve
aantal geboortes traditioneel hoger dan in
de rest van het land, maar dit is de laatste
jaren vrijwel identiek

Belangrijkste bronnen:
> NIDI/CBS, 2020, Bevolking 2050 in beeld:
Drukker, diverser en dubbelgrijs
> NIDI/CBS, 2021, Bevolking 2050 in beeld:
opleiding, arbeid, zorg en wonen
> WRR, 2021, Kiezen voor houdbare zorg,
mensen, middelen en maatschappelijk
draagvlak
> WRR, 2021, Samenleven in
verscheidenheid, beleid voor de
migratiesamenleving

TRENDENS
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WAT IS HET?

WAAROM GEBEURT HET NU?

Het wordt steeds normaler om alleen te
wonen. De alleenstaande emancipeert.
Alleenstaanden vormen een groep om
rekening mee te houden, ze krijgen een
sterkere positie in de samenleving en als
consument. De roep om voorzieningen voor
alleenstaanden, passende ontmoetingsmogelijkheden, woningen en regelgeving
groeit. Want vaak sluiten die niet aan op de
behoefte van deze grote en nog steeds
groeiende groep. Het wordt tijd om in te
zien dat het gezin niet meer vanzelfsprekend de hoeksteen van de samenleving is.
Want wellicht wonen we straks vooral
‘alleen samen’.

Demografie: de trend van vergrijzing zet de
komende jaren in Almere door en zorgt
voor een groei van alleenstaanden. Ook
zijn echtscheidingen een oorzaak van de
toename van alleenstaanden. Daarnaast
blijven ook jongvolwassenen en volwassenen
steeds vaker langere tijd alleenstaand of
alleenwonend. Jan Latten stelt dat in 2050
de helft van de Nederlanders single zal
zijn. Jongeren verbreken sneller hun
relatie wanneer hun partner niet de ware
blijkt. Hij noemt het single zijn een tijdelijke status, maar het is wel een status die
meerdere keren gedurende een leven
terugkeert.

Onwikkeling huishoudsamenstelling, Almere - Bron: CBS, bewerking ABF Research
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WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?

De serie NPO3FM-serie #single goals gaat
over de positie van singles en de vraagstukken die rond hun emancipatie spelen:
beeldvorming, het ondernemen van
activiteiten, kinderen krijgen.
Almere is van oudsher een echte gezinsstad. Maar net als de landelijke trend is het
aandeel eenpersoonshuishoudens
gegroeid. Geleidelijk wordt zichtbaar dat
de samenleving hierop inspeelt: aanpassing van afvalstoffenheffing voor alleenstaanden, een nieuwe woonvorm voor
eenoudergezinnen in de sociale huursector, een Dag voor de alleenstaande ouder.

Nog steeds zijn er in Almere relatief meer
gezinnen dan in de rest van Nederland,
maar binnen Almere is het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen (44,1%)
relatief gezien nu groter dan het aantal
gezinnen (31,4%). Bijna 28% van de
gezinnen is een eenoudergezin. Dit heeft
belangrijke implicaties voor het beleid op
allerlei gebieden: wonen, voorzieningen,
mobiliteit, en ook voor de verdere stedelijke ontwikkeling bij de uitbreiding van de
stad.

TRENDENS
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Verwachtte ontwikkeling Grijze Druk, Almere (Grijze druk: aantal personen van 65 jaar en ouder gedeeld door
het aantal personen van 20 t/m 64 jaar) - Bron: Team Onderzoek & Statistiek, gemeente Almere
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NB: de Grijze druk wordt alleen weergegeven bij meer dan 100 personen per gebied

Ten slotte zijn ouderen in
toenemende mate een
economische factor van
belang en daarmee een
groep om rekening mee
te houden: ze hebben
een positieve spaarquote, vormen een
sterke consumentengroep, zijn belangrijke
belastingbetalers, en
rijke ouderen gaan bij
overlijden veel geld
schenken (gouden eeuw
van de filantropie).

45 tot 75 jr

Demografische ontwikkelingen: Almere is
een jonge stad, maar gaat de komende
jaren sterk vergrijzen. Het percentage
65-plussers zal naar verwachting
toenemen van 12% nu naar 20% in 2050.
Het percentage 80-plussers zal groeien
van 2% nu naar 7% (bijna een verviervoudiging). Bovendien leven ouderen steeds
langer en zijn ze langer vitaal.
De arbeidsparticipatie van ouderen neemt
toe, zeker ook in Almere, onder meer door
de relatieve afname van de beroepsbevolking. Daarnaast werken ouderen steeds
vaker door na hun pensioen. En ouderen
vervullen steeds vaker belangrijke
maatschappelijke rol.

t25 ot 45 jr

WAAROM GEBEURT HET NU?

De rol en positie van ouderen in de
samenleving is aan het veranderen en
wordt belangrijker. Ouderen leven langer,
zijn (langer) vitaal, leveren steeds langer
een bijdrage aan de arbeidsmarkt en de
samenleving: velen zijn actief in verenigingen, passen op kleinkinderen, bezoeken
familie of doen aan mantelzorg voor hun
naaste, zowel in de familie als daarbuiten.
Ouderen zijn ook een economische factor
van belang. Steeds meer aandacht is er
ook voor kwaliteit van leven van ouderen
en het actief blijven meedoen. Hoe kunnen
mensen ook na hun 65e een goed leven
leiden en hoe kunnen de generaties elkaar
tot steun zijn?

15 tot 25 jr

WAT IS HET?

leeftijdsklasse leeftijdsklasse leeftijdsklasse

Aandeel werkzame beroepsbevolking in de bevolking (netto arbeids
participatie) Almere en Nederland, 2019 - Bron: CBS
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WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?

Trouw bracht in 2019 een serie artikelen
uit over de YEP’s: de young elderly
persons. Met allerlei voorbeelden van hoe
ouderen invulling geven aan hun leven:
wonen in een woongroep, langer blijven
doorwerken, reizen of aandacht voor
vriendschappen en zingeving. Initiatieven
die inspelen op kwaliteit van leven van
ouderen zijn bijvoorbeeld: erfdelers en het
meergeneratiewonen. Een groot aantal
vrijwilligersinitiatieven, ook in Almere,
drijft op de inzet van ouderen (Almeerse
voorbeelden). De groei van burgercollectieven voor en door ouderen laat zien dat
ouderen steeds meer mogelijkheden
hebben in tijd en capaciteit om initiatieven
te ontwikkelen. En ook de commercie heeft
de oudere ontdekt.

Met de toenemende vergrijzing én de
toenemende krapte op de arbeidsmarkt
wordt de participatie van ouderen - zowel
in het reguliere arbeidsproces als in
vrijwillig verband - cruciaal voor het in
stand houden van voorzieningen en
functies in de stad. De bevolkingssamenstelling kan enigszins worden beïnvloed
door bij de groei van de stad te sturen op
het aantal en soort nieuwe woningen.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Vergrijzing wordt nog vaak met zorg bezien
(denk aan oplopende zorgkosten etc.) en
het beeld van ouderen is soms weinig
positief: ouderen zijn afhankelijk, inactief,
inflexibel en onproductief en digibeet, babyboomers zijn profiteurs en ze blijven maar
wonen in die mooie eengezinswoningen.

TRENDENS
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Nieuw recept voor de zorg
WAT IS HET?
De komende jaren komen nieuwe
concepten op in zorg en welzijn. Die
vernieuwingen zijn mogelijk voorbodes
van meer ingrijpende veranderingen in het
zorgstelsel. Leefstijladviezen gaan steeds
vaker de plaats innemen van therapie en
medicatie. De druk wordt opgevoerd, denk
bijvoorbeeld aan rookvrije generatie.
Welzijn op recept en leefstijlcoaching
worden onderdeel van de basisverzekering
en vitaliteitsmanagement op de werkvloer.
De WRR stelt zelfs dat een verplichtende
aanpak op het gebied van brede gezondheid niet uit de weg moet worden gegaan.

Daarbij hoort ook hernieuwde aandacht
voor gezonde voeding: we zien een versnelling van ontwikkelingen rond biologisch
eten, vegan, eat clean en de eiwittransitie
(dat is de overstap van dierlijke producten
naar alternatieve eiwitbronnen).
Het aanbod van apps en gadgets die ons
helpen gezonder te leven gaat verder
groeien door de exponentiële groei van
digitalisering. Van Ommetje.nl en de
smartwatch tot medical tracking, van
hartslag tot beweging en van bloeddruk en
slaap tot de vraag of een moedervlek
goedaardig is. Met het genereren van al

Inhoud

deze data worden algoritmes ontwikkeld
die een terugkoppeling geven met
persoonlijk advies. Ook voor een gesprek
met de psycholoog hoef je inmiddels niet
meer op de fiets te springen, maar
alleen nog een app te downloaden.
Naast robotisering in de hoogtechnolo
gische curatieve zorg zullen robots ook
steeds vaker ingezet worden als gezelschap, voor geheugentraining of bewegingsprogramma’s voor ouderen.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
De belofte van robotisering in de zorg
wordt slechts deels waargemaakt.
Wachtlijsten in de zorg zijn nog altijd lang.
Met name in de eerstelijns psychologische
zorg. Dat duidt er wellicht op dat een grote
groep mensen nog niet klaar is voor de
adoptie van technologie in de zorg. Ook het
omgaan met privacygevoelige informatie in
de zorg blijft een belemmering.

Belangrijkste bronnen:
> WRR, 2021, Kiezen voor houdbare zorg.
Mensen, middelen en draagvlak

WAAROM GEBEURT HET NU?
Er is een grote urgentie om oplossingen te
vinden voor de oplopende kosten van de
zorg, de (toekomstige) druk op de zorg
door toename van welvaartsziekten,
vergrijzing en de daarmee samenhangende
relatieve afname van de beroepsbevolking.
De snelle ontwikkeling van digitalisering
en technologie biedt nieuwe oplossingen.
Ook de vraag verandert: steeds meer
mensen met een andere culturele achtergrond, steeds meer mensen met een eigen
visie op gezondheid en zorg, meer behoefte
aan eigen regie en een meer waarden-gedreven zorg (zingeving en balans in een
rusteloze, veeleisende, stressvolle
wereld).

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
Er zijn veel voorbeelden van apps en
smart-gezondheidsoplossingen. In Almere
zien we veel aandacht voor een gezonder
en duurzamer voedselaanbod op en rond
de Floriade: Groen & gezond in Almere.
Innovatieve voorbeelden van hoe digitalisering de toekomst van de gezondheidszorg
kan kleuren komen uit Afrika, maar
kunnen ook de next step in Nederland en
Almere worden.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
In Almere zal het aantal ouderen gaan
groeien. Daarnaast kent Almere relatief
veel gezondheidsproblemen door

bijvoorbeeld overgewicht en eenzaamheid.
Hierdoor zal de druk op de zorg in Almere
komende jaren toenemen. Dit heeft ook
effect op de gemeentelijke zorgtaken, met
name op de Wmo en Jeugdhulp.
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Nieuwe collectieven

Inhoud

WAT IS HET?
Burgercollectieven zijn in opkomst.
Collectieven zijn samenwerkingen van
burgers rond het oplossen van een
maatschappelijk vraagstuk of een kans in
de markt. Collectieven komen vaak op in
reactie op een lacune die de overheid of de
markt heeft laten ontstaan. Voorbeelden
daarvan zijn zorgcoöperaties, openbaar
vervoer- of buurtcoöperaties op het
platteland, en wooncoöperaties.
Collectieven kunnen ook ontstaan vanuit
een sterk waardengedreven besef, zoals
klimaatverandering, voedsel, natuurbescherming, gemeenschapsvorming.
Kenmerkend voor hedendaagse collectieven is dat ze zich meestal richten op één
segment of vraagstuk: energie, wonen,
voedsel, zorg, sociaal vangnet, kinderopvang. Het lijkt erop dat collectieven vooral
hoogopgeleiden aanspreken. Zij vormen
nieuwe bubbels rondom een gemeenschappelijk doel. De vraag die daarbij
opkomt is: Leidt dit tot een vorm van
collectieve individualisering?

WAAROM GEBEURT HET NU?
De geschiedenis laat zien dat nieuwe
collectieven ontstaan als reactie op een
versnelde ontwikkeling van de vrije markt
vooraf, waarbij privatisering een belangrijke rol speelt. Dat is ook nu het geval:
veel collectieven richten zich op geprivatiseerde markten: de energiemarkt, de
woonmarkt, het openbaar vervoer en de
arbeidsmarkt. Wellicht is deze trend ook
een reactie op individualisering: mensen
hebben in een individualiserende wereld
juist behoefte aan gelijkgestemden en
geven met een collectief ook vorm aan hun
identiteit. Veranderingen in de demografie
zijn versnellende factoren. Door vergrijzing
ontstaat een andere woonbehoefte. Door
meer eenpersoonshuishoudens en de
tekorten op de woningmarkt gaan mensen
andere, ook collectieve, woonoplossingen
zoeken: wooncoöperaties als erfdelers,
Knarrenhof en in Almere Polter 55+.

Klimaatverandering is voor een behoorlijk
deel van de nieuwe collectieven een
belangrijke drijfveer: zij mikken op groen
en duurzaam en het delen van bezit.
Ten slotte is er een relatie naar megatrend
democratie in beweging: ook de overheid
maakt bewegingen naar het stimuleren
van meer burgerinitiatief. Zo is bijvoorbeeld right to challenge wettelijk vastgelegd.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?

Er is een groot aantal voorbeelden van
collectieven op allerlei gebieden, groot en
klein, zowel landelijk: Land van Ons,
Stadslanderijen Zwolle, Lenteland,
de Aardpeer, De Torteltuin, Community Land
Trust als in Almere: Almeerse Wolunie,
collectief Stedenwijk Zuid Groen, Coöperatie
stadslandbouw Oosterwold en
Energiecoöperatie Almeerse Wind.

Collectieven kunnen een oplossing bieden
voor allerlei maatschappelijke vraagstukken. Belangrijk is dan wel dat de
overheid de collectieven goed faciliteert en
drempels wegneemt.

Bezit heeft zeker nog niet afgedaan.
Kijk maar naar de groei van het autobezit.

MEGATREND

Inhoud

Individualisering

Individualisering
Individualisering is “[..] het nog altijd
voortgaande proces van verminderende
afhankelijkheid van het individu van een
of enkele personen in zijn directe omge
ving en van toenemende vrijheid van
keuze met betrekking tot de inrichting
van het eigen leven.” Aldus Paul Schnabel
in zijn artikel “Een sociale en culturele
verkenning voor de langere termijn “.

Inhoud

Tot de jaren ’60 kende Nederland een
verzuilde samenleving. De grote verhalen
uit de zuilen (religie, politieke stromingen)
gaven betekenis aan het leven, maar
werkten soms ook beknellend.
Individualisering gaf ruimte aan het
individu om zijn eigen leven vorm te geven.
De aanname is dat individualisering ook
vandaag de dag nog toeneemt, maar
volgens onderzoek van het CBS is dat niet

eenduidig vast te stellen: “[Er] ontvouwt
zich geen kraakhelder patroon. Sommige
trends kan je interpreteren als een bewijs
van toenemende individualisering, bijvoorbeeld de verder afnemende invloed van
traditionele instituties zoals huwelijk en
kerk. Andere indicatoren, zoals die rond
maatschappelijke participatie, blijven
stabiel of lijken eerder te wijzen op een
verandering in vorm dan in frequentie.”
Het CBS signaleert dat het vraagstuk van
individualisering de gemoederen bezig
blijft houden. Sommigen juichen toenemende persoonlijke keuzevrijheid toe,
anderen zijn bang dat te veel nadruk op het
individu leidt tot een verlies van sociale
cohesie. De laatste jaren kaart een aantal
gerenommeerde psychiaters aan dat
individualisering heeft geleid tot minder
samenhang (door de ontzuiling) en meer
gerichtheid op het ik. Zij koppelen dit aan
een stijging van het aantal psychische
klachten waaronder eenzaamheid en aan
een borderline-maatschappij, een maatschappij met een gevoel van leegte.
Psycholoog Kees Kraaijeveld signaleert
dat de helft van de Nederlanders zegt geen
betekenisvol hoger doel meer te hebben in
het leven. Daarover zegt de Vlaamse
hoogleraar psychiatrie Dirk De Wachter:
“Veel mensen willen het gebrek aan
zingeving in hun leven compenseren door
leukigheid. Dit leidt op den duur alleen
maar tot verslaving en een gevoel van
leegte en betekenisloosheid.”
Sjoerd Beugelsdijk (hoogleraar economie
aan de Rijksuniversiteit Groningen) en
Hans Boutellier (bijzonder hoogleraar

Polarisatie & Veerkracht aan de Vrije
Universiteit), stellen dat de enorme
individualisering in Nederland van de
afgelopen decennia heeft geleid tot een
sterke behoefte aan individuele erkenning
en focus op identiteitskwesties.
Boutellier schrijft over de identiteitscrisis
van het westen, die zich vertaalt in “[..]
identitaire strijd. Denk daarbij aan de Black
Lives Matter-beweging, islamitische
fundamentalisme, extreem nationalisme,
maar ook #MeToo-feminisme en boerenprotest.” Ook de discussie rond het thema
genderidentiteit is hiervan een voorbeeld.
Identiteit geeft houvast en geborgenheid in
een samenleving met een gebrek daaraan,
volgens Boutellier.

Belangrijkste bronnen:
> H. Boutellier, 2021, Het nieuwe westen
> CBS, 2017, Worden we individualistischer?
> P. Schnabel, 2000, “Een sociale en
culturele verkenning voor de langere
termijn“. In: Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) Trends, dilemma’s en
beleid, Essays over ontwikkelingen op
langere termijn
> K. Kraaijeveld, 2021, Human: Brainwash
Talks
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Hoor mij - polarisatie neemt toe
WAT IS HET?
Polarisatie is groeiend wij-zij-denken.
Polarisatie is niet per se slecht. Het is
belangrijk voor een democratie om van
mening te kunnen verschillen en kritisch
te kunnen zijn. Polarisatie wordt heftiger
wanneer politieke scheidslijnen samenvallen met andere scheidslijnen, bijvoorbeeld met regionale en opleidingsverschillen. Dan ontstaan groepen met grote
afstand tot elkaar. Als de afstand tot de
ander te groot wordt, verliezen we ons
inlevingsvermogen, aldus hoogleraar
diversiteit en integratie Halleh Ghorashi.
Daarmee wordt angst en afkeer groter.

WAAROM GEBEURT HET NU?
In 2019, het jaar van de protesten, deed het
SCP verdiepend onderzoek naar polarisatie. Daaruit bleek dat 75% van de
ondervraagden vond dat in ons land de
meningsverschillen steeds groter worden.
Toch blijkt uit het SCP-onderzoek dat de
meningen zelf in Nederland niet verder uit
elkaar lagen dan voorheen. Het lijkt dus
vooral te gaan om een toenemend onbehagen in de samenleving over polarisatie.
Tegelijkertijd is de afgelopen anderhalf
jaar duidelijk geworden dat er grote
tegenstellingen zijn in het denken over de
coronacrisis. Hierbij werd zichtbaar dat er
groepen mensen zijn die zich niet gehoord
voelen. In combinatie met een aantal
andere gebeurtenissen, zoals de toeslagenaffaire, leidt dit bij deze groepen ook tot
dalend vertrouwen in (de bescherming)
door de overheid.

Dit onbehagen wordt mogelijk versterkt
door megatrends als:
> Individualisering: nadruk op de
individuele identiteit en een gebrek aan
houvast en erkenning.
> Globalisering: reactie op een verlies van
zeggenschap en controle over het eigen
leven.
> Digitalisering: sociale media hebben een
belangrijke rol in polarisering.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
Polarisatie is vooral zichtbaar in de sociale
media. Het gaat dan om een glijdende
schaal van scheldwoorden, haatberichten
tot aan (doods)bedreigingen. Dit is moeilijk
aan te pakken. Er is wel veel aandacht voor,
omdat ook gezien wordt dat mensen online
radicaliseren. De Nationaal Coördinator

Inhoud

Terrorismebestrijding en Veiligheid
publiceert regelmatig een dreigingsbeeld.
Naast jihadisme is sinds enige tijd corona-extremisme een aandachtspunt. In het
laatste dreigingsbeeld wordt aandacht
besteed aan het radicaliseren van vooral
jonge mannen richting rechts-extremistisch
gedachtengoed en de opmars van links-extremistisch geweld in Duitsland. In Almere
hebben we vooralsnog weinig zichtbare
polarisatie. Voorbeelden zijn de dreigbrieven aan Almeerse moskeeën en de
protestbeweging tegen het faunabeheer bij
de Oostvaardersplassen.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
In een stad met een grote instroom van
nieuwe mensen, nog weinig lokale werkgelegenheid en dus veel forenzen, is het niet

onlogisch dat mensen minder contacten in
de stad hebben. Dit kan eenzaamheid
vergroten en anderzijds polarisatie
versterken. Uit onderzoek is al gebleken dat
dit een rol speelt in het economisch
klimaat van Almere.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
In het debat over polarisatie gaat veel
aandacht uit naar de extremen. Maar
steeds vaker komt in beeld dat het stille
midden niet gehoord wordt. Het SCP zegt
hierover: ”In ons onderzoek komt ook vaak
een heel grote groep – ook wel het stille
midden – naar voren die heel genuanceerd
is over controversiële onderwerpen. Zij
staan ver weg van de extreme posities voor
en tegen en zijn vaak zoekend en ambivalent. Ze ervaren geen ruimte hiervoor
binnen de discussie, voelen zich hier niet
prettig bij.”

Belangrijkste bronnen:
> H. Boutellier, 2021, Polarisatie in
perspectief, de identitaire strijd om de
sociale verbeelding
> D. Roovers, 2019, Zonder gematigde stem
verharden tegenstellingen
> E. Harteveld, 2021, Polarisatie in
Nederland, hoe verdeeld zijn we?
> Kennisplatform integratie en
samenleving, 2018, Wat is polarisatie?
> SCP, 2019, Burgerperspectieven 2019/1
> Onzekere Zaken, 2021, Podcast:
Democratie is niet voor bange mensen
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Omarm mij - zoeken naar verbinding
WAT IS HET?

WAAROM GEBEURT HET NU?

Een trend die steeds meer zichtbaar wordt,
is het zoeken naar betekenisgeving door
verbinding met elkaar. Psychiater Esther
van Fenema adviseert in haar Mentale
Schijf van Vijf te investeren in sociale
contacten. Psycholoog Kees Kraaijeveld
zoekt met de Denktank Mentale Vooruitgang
naar een manier om de verbinding terug te
brengen. Trendwatcher Adjiedj Bakas
voorziet zelfs een spirituele en religieuze
revival: “Ik geloof dat we ontworteld zijn.
En nu moeten we gaan nadenken hoe we
weer wortelen in het nieuwe tijdperk.
We waren allemaal veel te hard aan het
werk en de hele dag met onze smartphone
bezig. Steek dus meer tijd in je relaties
en vriendschappen, vorm weer roedels.
En net als in de natuur zullen de
sterkste roedels overleven. Een nieuwe
stamvorming.”

Door vergrijzing en het toenemend aantal
eenpersoonshuishoudens neemt eenzaamheid toe. In 2020 gaf bijna de helft van de
Nederlanders (47%) aan zich eenzaam te
voelen, 20% van de Nederlanders had
volgens de NEMESIS-2 studie uit 2010 het
voorgaande jaar één of meer psychische
aandoeningen. Ook eenzaamheid onder
jongeren neemt toe. Daarbij wordt soms de
link gelegd met sociale media. Ook individualisering speelt een rol. Kees
Kraaijeveld signaleert dat deze mentale
crisis te wijten is aan het feit dat we het wij
hebben verwaarloosd, terwijl we verbinding met anderen nodig hebben om de
tegenslagen van het leven aan te gaan.
Mensen zoeken naar een gevoel ergens
thuis te zijn en naar een groter verhaal dat
betekenis kan geven. In dit licht zijn ook
ontwikkelingen te duiden als de aandacht
voor de eigen (lokale of nationale) geschiedenis en identiteit, en het eigen territorium.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
De thematiek was in 2021 zichtbaar in
onderzoek als dat van Stad Forum naar
het thuisgevoel in de regio GrootAmsterdam: THUIS is… en het multidisciplinaire project over het thema Thuis in
Kunstlinie Almere. Daarnaast valt een
toenemende trots op voor de iconen van
de lokale geschiedenis en identiteit van
Almere.

Inhoud

Percentage volwassenen dat zich eenzaam voelt, Almere en Nederland, 2020 - Bron: GGD Flevoland
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WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
54% van de Almeerders is eenzaam. Door
de verdere groei van het aantal ouderen is
het aannemelijk dat ook de eenzaamheid
verder toeneemt. Daarnaast blijkt onder
andere uit de Monitor Coronacrisis (nr. 20)
dat de psychische gezondheid van jeugdigen aandacht behoeft.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Deze beweging lijkt een reactie op de
negatieve gevolgen van de individualisering. Toch is duidelijk dat individualisering
ook zeker voordelen heeft. We kunnen ons
eigen leven inrichten zoals we willen en
onze eigen keuzes maken. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de discussie rond vaccinatie tegen het coronavirus.

Belangrijkste bronnen:
> Centrum Gezondheid en Maatschappij,
2020, Factsheet Eenzaamheid
> Bakas, 2021, Moeder natuur haat ons, dit
zal niet de laatste pandemie zijn
> H. Boutellier, 2021, Het nieuwe westen,
de identitaire strijd om de sociale
verbeelding
> K. Kraaijeveld, 2021, Human: Brainwash
Talks
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WAT IS HET?
We zien een toenemend bewustzijn van
identiteit. Socioloog Hans Boutellier koppelt
dit aan de toenemende individualisering.
Na de ontzuiling zochten mensen volgens
hem houvast in identiteit: “men organiseert zich bij voorkeur rond wat vaststaat:
primaire lichaamskenmerken of heilige
overtuigingen. Dan kan het gaan om homo
zijn, zwart zijn, Nederlander zijn, klimaatactivist zijn, fysiek beperkt zijn (..) en ga zo
maar door.”
Zwart activisme
Verschillende organisaties werken al
decennia aan bewustzijn over het
Nederlands slavernijverleden, maar acties
van Quinsy Gario en Jerry Afriyie tegen
Zwarte Piet in 2011 maakten het pas echt
zichtbaar. Tien jaar geleden ‘bestond
racisme niet’ in Nederland: het was taboe.

Onder andere Kick Out Zwarte Piet heeft
het onder de aandacht gebracht. In publicaties, documentaires, protesten, media en
politiek en manifesten als KLEUR en het
Zwart Manifest wordt het groeiend zelf
bewustzijn zichtbaar en institutioneel
racisme kwam op de politieke agenda
door de toeslagenaffaire. De aandacht
voor etnische identiteit in Nederland zal
naar verwachting de komende jaren
sterker worden.
Genderactivisme
Ook in genderactivisme wordt de zoektocht
naar identiteit steeds zichtbaarder.
Activisten stapten naar de rechter om in
plaats van M/V een X in hun paspoort te
krijgen en er worden felle artikelen
gepubliceerd over de wijze waarop gender
uit de geschiedenis is gewist.
Genderidentiteit is een thema van belang,

Aandeel bevolking Almere naar herkomstland, selectie van herkomstlanden waarvan er op 1 januari 2021
meer dan 500 personen in Almere wonen - Bron: BRP
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zowel in de culturele sector als bij bedrijven
als Zalando, Ikea en Always. Ook wordt
volop gediscussieerd over genderinclusieve
taal, zoals in het geval van het neutrale
“Beste Reizigers” bij de NS.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Zoals hierboven beschreven is er een
relatie met de toenemende individualisering. Bovendien wordt in een tijd van
onrust en chaos meer gezocht naar
verbinding en een betekenisvol verhaal
binnen een groep.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
De landelijke voorbeelden zijn ook in
Almere zichtbaar:
> De jaarlijkse Keti Koti herdenking en
de oproep om van 1 juli een nationale
feestdag te maken.
> Almere was in 2020 één van de steden
waar in 2020 een Black Lives Matter
manifestatie gehouden werd (3000
bezoekers).
> Op het gebied van genderdiversiteit
laat Almere ook van zich horen, met
bijvoorbeeld het transgenderzebrapad
en het permanent hijsen van de
regenboogvlag bij het stadhuis.

ontwikkelde netwerken, het zoeken naar
identiteit en gelijkgestemden zich sterker
zal gaan ontwikkelen.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Activistische stellingnames zullen toenemend verzet oproepen. Hans Boutellier
legt uit dat denken in termen van identiteit
per definitie betekent dat je denkt in
verschillen. Dat kan leiden tot conflict. De
vraag wat ons Nederlanders nog verbindt,
leidt volgens hem tot een heftig openbaar
debat waarin strijd de boventoon voert in
plaats van gezamenlijkheid. In sommige
academische kringen bestaan zorgen over
radicale activisten die (institutioneel)
racisme bestrijden. Columnisten Elma
Drayer en Welmoed Vlieger waarschuwen
dat hokjesdenken polarisatie in de hand
werkt. Incidenteel valt zelfs de term
totalitaire beweging. In het politieke domein
klinkt op de rechter- en linkerflank de
oproep tradities en culturele identiteit te
behouden. Hetzelfde geldt voor genderactivisme. Sommige partijen geven aan dat al
dat ‘gendergedoe’ ver weg staat van de
leefwereld van gewone mensen en dat het
niemand buiten de Randstad interesseert.
Het wordt door sommigen zelfs ervaren
als gevaar voor het gezin.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Almere is een diverse stad met een grote
Caribische en een grote, actieve LHBTIgemeenschap die van zich laat horen. Wij
verwachten dat in Almere, jonge stad
zonder oude tradities, met minder

Belangrijkste bronnen:
> H. Boutellier, 2021, Het nieuwe westen
> E. Draijer, 2019, Witte schuld, over
identiteitspolitiek
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Het niveau en de ontwikkeling van de materiële welvaart in Nederland zijn positief. Ook
in vergelijking met andere EU-landen is onze materiële welvaart hoog. Maar belang
rijker is dat onze blik op welvaart geleidelijk verandert. We definiëren welvaart niet
meer alleen als groei van inkomen. Allerlei andere aspecten, die betrekking hebben op
het welzijn van mensen, worden nu ook meegewogen.

Dit komt tot uitdrukking in de ontwikkeling
van het begrip Brede Welvaart en ook in de
formulering en monitoring van de wereldwijde Sustainable Development Goals. De
Monitor Brede Welvaart (CBS) kijkt niet
alleen naar het niveau van de brede
welvaart hier en nu, maar ook in hoeverre
dit welvaartsstreven een druk legt op
volgende generaties in Nederland en op
andere landen. Daarnaast onderzoekt de
monitor hoe brede welvaart verdeeld is
onder bepaalde groepen in de samenleving.
Naar die verdeling van welvaart in
Nederland gaat de laatste jaren veel
aandacht uit. We hebben het steeds vaker
over tweedeling of (kansen)ongelijkheid. De
Gini-coëfficiënt die inkomensongelijkheid
weergeeft, is de afgelopen jaren niet
verslechterd, maar door dieper te kijken
blijken aanmerkelijke verschillen tussen
groepen waarneembaar. Die verschillen
worden ook duidelijk groter. Daarbij valt
naast inkomensverschil vooral het
oplopende verschil in vermogen op. Tussen
huurders en woningeigenaren, een- en
tweepersoonshuishoudens, tussen
jongeren en ouderen, tussen werkenden
met een flex- versus een vast contract.
Er zijn signalen dat ingrijpen door de
overheid bij de (her)verdeling van welvaart

noodzakelijk wordt geacht. Door corona
zijn we opgeschoven naar meer overheidsbemoeienis, maar of dat in de toekomst zo
blijft, is niet zeker. Wellicht wenden
burgers zich massaal van de overheid af,
omdat ze het vertrouwen hebben verloren,
en ontstaan er nieuwe collectieven van
burgers die zelf het heft in handen nemen.
Ook is de expansie van de grote techbedrijven van invloed. Breiden zij hun
diensten en invloed verder uit, of worden
deze aan banden gelegd? En wat zijn de
gevolgen van de razendsnelle ontwikkeling
van de on-demand digitale platformeconomie? Ten slotte is de vraag in hoeverre
supranationale organisaties (zoals de EU)
de binnenlandse regelgeving nog sterker
gaan bepalen. Kortom: onze welvaart is in
beweging.

EN IN ALMERE…
In Almere is het besteedbaar inkomen van
huishoudens nagenoeg gelijk aan dat van
Nederland, licht hoger. Als het gaat over
ongelijkheid tussen groepen dan valt op
dat Almere een aantal belangrijke
beschermende factoren heeft: Almere is
een diverse en gemengde stad, de segregatie op basis van migratieachtergrond,
inkomen en opleidingsniveau is laag, zowel
vergeleken met de referentiegemeenten

als vergeleken met gemeenten elders in
het land.
Factoren die in Almere de ongelijkheid
juist versterken zijn er ook. Bijvoorbeeld in
het onderwijs: het relatief hoge aantal
kinderen dat opgroeit in armoede (1 op 10),
het hoge aandeel voortijdig schoolverlaters
(2,4%) en jongeren zonder startkwalificatie
(12% op 22-jarige leeftijd), het hoge risico
op onderwijsachterstand (21%), het hoge
aandeel eenoudergezinnen (met kans op
armoede) en een hoog en nog steeds
oplopend lerarentekort. Op het gebied van
wonen zijn de hoge en sterk stijgende
prijzen van koopwoningen en een lage kans
om in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning negatieve factoren.

Almere is bovendien koploper in duur
scheefwonen: meer dan een kwart van de
huurders van een sociale huurwoning
betaalt een huur die te hoog is voor het
inkomen.

Belangrijkste bronnen:
> Verenigde Naties, SDG Nederland,
Sustainable Development Goals
> CBS, 2021, Monitor Brede Welvaart
> NRC, 2020, artikelenreeks over
ongelijkheid in Nederland
> Volkskrant, 2021, dossier
kansengelijkheid
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Onzekere grip - bestaanszekerheid op de helling
WAT IS HET?
Een groeiende groep mensen ervaart
onzekerheid als het gaat om essentiële
zaken zoals een bestendig en voldoende
hoog inkomen, een woning en een financiële buffer voor onverwachte uitgaven
(vermogensopbouw). Kortom: de zaken die
nodig zijn om een gevoel van bestaanszekerheid te hebben.
Waren het in het verleden vooral mensen
met een laag opleidingsniveau voor wie het
bestaan onzeker was, de trend is dat nu
ook mensen met een middelbaar opleidingsniveau dit ervaren. Door onder
andere veranderingen op de arbeidsmarkt
en woningmarkt komen zij moeilijker uit de
startblokken. En dan gaat het niet alleen
om jongeren die een zelfstandig bestaan
willen opbouwen. Het betreft ook mensen
die na een levensverandering, zoals het
verlies van een baan, een scheiding of juist
het vormen van een gezin, willen doorstarten. Als gevolg van de ervaren onzekerheid zijn juist middengroepen nu meer
gericht op het handhaven van hun positie
en het voorkomen van sociale daling dan
op vooruitgang.

Inhoud

Gemiddelde koopsom van woningen in Almere vergeleken met gemeenten met meer dan 200.000 inwoners
en de Metropoolregio Amsterdam - Bron: Kadaster (via Almere.incijfers.nl

€ 600.000
€ 500.000
€ 400.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 100.000
€0

Kwartaal

Almere

Metropoolregio
Amsterdam
Kwrt1 2018
€ 260.292
€ 310.878
€ 376.056
Kwrt2 2018
€ 260.120
€ 324.557
€ 386.225
Kwrt3 2018
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€ 400.180
Kwrt4 2018
€ 283.767
€ 334.682
€ 395.430
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2018

Almere

>200.000 inw.

2019

>200.000 inw.

Een groeiende groep mensen met het
gevoel van afnemende grip en tegelijkertijd
een roep om een eerlijke verdeling van
welvaart zorgt voor frictie. Maatschappelijk
onbehagen is het resultaat. Zo groeit de
groep inwoners die constateert dat de
politiek hun problemen niet oplost.

WAAROM GEBEURT HET NU?
De WRR zet bovenstaande ontwikkeling in
de publicatie “De val van de middenklasse?
Het stabiele en kwetsbare midden” in een
historisch perspectief. Gold voor WO II dat
bezit en sociale afkomst bepalend was voor
iemands persoonlijke toekomst, na WO II
waren dat vooral de individuele competenties en de eigen inzet. Een kentering vond
plaats na 2000. Sindsdien is er sprake is
van toenemende ‘fear of falling’ aldus

2020

2021

Metropoolregio Amsterdam

Peter van Lieshout. De gemoedsrust van
het middenklassebestaan heeft plaats
gemaakt voor een groeiend gevoel van
onzekerheid.
Alhoewel de Nederlandse economie al
decennia met tientallen procenten groeit,
is het reële gezinsinkomen vrijwel niet
gestegen Rabo, 2018. Afhankelijk van de
beroepsgroep is de zekerheid van dit
gezinsinkomen gedaald door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook de verzorgingsstaat biedt minder ondersteuning dan
voor de millenniumwisseling.
In Almere is de woningmarkt een versterkende factor: het aanbod voor middeninkomens (koop en huur) is schaars in de
krappe markt, de koopprijzen zijn enorm
aan het stijgen.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
Er is weinig ruimte voor startende huishoudens met een middeninkomen op de
Almeerse woningmarkt. Er is een groot
verschil in vermogensopbouw tussen
huurders en kopers. 88% van de huurders
heeft een vermogen tussen de €0 en
€16.000. 85% van de kopers heeft een
vermogen boven dit bedrag (circa 30%
heeft een vermogen van rond de €100.000
of meer). Een groot deel (71%) van het
vermogen van huishoudens in Almere zit in
de eigen woning. Daarnaast zijn er
signalen dat starters noodgedwongen
uitwijken naar gemeenten met lagere
woningprijzen, bijvoorbeeld Lelystad.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Een substantieel deel van de inwoners van
Almere is kwetsbaar voor verkleining van
zijn of haar bestaanszekerheid. Dat treft
werknemers met een flexibel contract en
ZZP’ers met een middeninkomen, en
vooral de starters op de woningmarkt
onder hen.

Belangrijkste bronnen:
> WRR, Engbersen, Snel & Kremer, 2017,
De val van de middenklasse
> P. van Lieshout, 2016, Sociale (on)
zekerheid. De voorziene toekomst
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Terug naar de basis
WAT IS HET?
Een deel van de Nederlanders heeft steeds
meer behoefte aan ontspullen: opruimen,
overbodige zaken wegdoen, minimalistisch
leven en onthaasten. Huishoudens bieden
steeds meer goederen online aan, er komen
nieuwe minimalistische woonvormen,
mensen consuminderen en gooien meer
weg. Er is een groeiende beweging van
bezit naar gebruik. Onder de behoefte van
mensen aan ontspullen zit ook de wens om
een kleinere voetafdruk te realiseren.
Mensen die de wereld rondzeilen, hun huis
inruilen voor een camperbusje, afvalvrij
leven, hun eigen voedsel produceren en
voortaan supermartkvrij door het leven
gaan. NRC (15 november 2021) wijdt er een
hele bijlage aan.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Terug naar de basis is een reactie op de
toenemende welvaart sinds WO II. We
hebben de afgelopen decennia steeds
snellere productinnovaties en een groei
van materialisme meegemaakt. Van de
transistorradio in de jaren ’50 naar de
hedendaagse vakanties met verre bestemmingen. De reactie hierop kent twee
drivers. Enerzijds is er een maatschappelijke motivatie: men heeft zorgen om
klimaatverandering, een behoefte om zijn
ecologische footprint te verkleinen en een
circulaire economie te organiseren.
Anderzijds speelt een meer persoonlijke
motivatie: de behoefte aan een eenvoudiger
leven, aan minder zorgen en stress.
Ontspullen als geestelijke opruiming.

Inhoud

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?

Er zijn allerlei voorbeelden van terug naar
de basis: Tiny Houses in Almere Poort,
Off grid woningen in Oosterwold, initiatieven voor voedselbossen. Maar ook het
ontspullen tijdens de lockdowns vanwege
de coronacrisis en de soms letterlijke
afvaldumpingen zouden zo geduid kunnen
worden. Op de Dutch Design Week 2021
(DDW) waren veel voorbeelden te zien: In
het Hara Hachi Bu Dorp – Japans voor ‘eet
tot je tachtig procent vol zit’ – stond een
huis waarin miso werd gemaakt: gefermenteerde bonenpasta vol met proteïnes
die kan bijdragen aan het halveren van de
veestapel.

Almere is de stad van het woningbouwexperiment. Terug naar de basis kan relevant
zijn om de signatuur te versterken van nog
te ontwikkelen delen van de stad, zoals
Pampus en Oosterwold II. Daarbij past een
duurzame gebiedsontwikkeling, met ‘terug
naar de basis’ als invulling daarvan.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
De consumptie van huishoudens neemt
nog steeds toe. Daar blijkt wellicht uit dat
de hang naar bezit en luxe nog sterk
aanwezig in de samenleving.

Belangrijkste bronnen:
> CBS, 2016, Is ontspullen een
maatschappelijke trend?
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Anders omgaan met geld
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WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
De trend dat meer mensen anders en
risicovoller met geld omgaan, is te zien als
een soort hypotheek op de toekomst. Als
huizenprijzen zakken of de koersen sterk
dalen, kunnen mensen in financiële
problemen komen. Pensioenen zorgen
daarbij voor een extra hypotheek op de
toekomst. Veel pensioenen zijn al jaren niet
meer geïndexeerd. Door inflatie nemen de
reële inkomsten van (toekomstige)
gepensioneerden af.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
WAT IS HET?
Nederlanders lijken zich op financieel
gebied financieel risicovoller te gaan
gedragen. De krapte op de woningmarkt en
de lage rente hebben geleid tot hoge
huizenprijzen. Startende huizenkopers zijn
door de hoge huizenprijzen genoodzaakt
om hoge hypotheken aan te gaan. Een deel
van hen kiest ook voor een aflossingsvrije
hypotheek, kunnen zich zo hogere maandlasten veroorloven, maar lopen wel meer
risico. Het aantal mensen dat belegt is fors
gestegen. Onder andere omdat zij bijna
geen vermogen kunnen opbouwen door
alleen te sparen. Ook het aanhouden van
het oude huis voor verhuur bij de aankoop
van een nieuw huis of de aankoop van een
extra woning voor verhuur neemt toe aldus
het Kadaster.

Het lijkt er ook op dat mensen anders
tegen geld gaan aankijken. Het snelle geld
lokt. Binnen de FIRE-beweging (Financial
independence/retire early) verenigen zich
mensen die door beleggen en sober leven
zo snel mogelijk met pensioen kunnen. De
beweging HOT, (Hot, Opportunity, Time
rich) streeft naar het vergroten van
levensgeluk in het heden.
En ten slotte wordt er belegd in cryptocurrencies. Een investering daarin kan
mensen het gevoel geven dat ze onafhankelijker worden van banken en andere
instituties, maar de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank
waarschuwen voor de risico’s.

WAAROM GEBEURT HET NU?
De rente zit al jarenlang in een dalende
trend en schommelt nu rond het nulpunt.
Dit heeft onder andere te maken met het
feit dat de Europese Bank inzet op het
opkopen van obligaties met als doel de
rente laag te houden, investeringen aan te
wakkeren en zo de sociale gevolgen van de
coronacrisis te verzachten.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
De huizenprijzen stijgen, ook in Almere.
Dat leidt ook in onze stad tot de hierboven
beschreven beweging.

Tijdens de coronacrisis hebben mensen
door de onzekerheden en beperkingen juist
meer gespaard. Met de huidige lage
rentestand kiezen veel mensen voor een
hypotheek met een lange looptijd. Veel
huiseigenaren sluiten hun lopende
hypotheek over. Op deze manier kunnen zij
de hypotheekkosten en de risico’s van een
stijgende rente beperkt houden. De
aanpassing van de overdrachtsbelasting
heeft ervoor gezorgd dat het aankopen van
woningen door investeerders in 2021
afgenomen is ten opzichte van eind 2020,
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Klimaatverandering
De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 is samen met het gebruik van fossiele
brandstoffen sinds de industriële revolutie sterk toegenomen. Het is in toenemende
mate zeker dat de aarde daardoor versneld opwarmt en dat deze opwarming veroor
zaakt wordt door menselijke activiteit. Dit leidt tot klimaatverandering met verschil
lende ingrijpende gevolgen:

> Smeltende ijskappen en daardoor
zeespiegelstijging. Tevens invloed op
stromingspatronen zeewater, dit heeft
invloed op weerpatronen en klimaat.
> Veranderende weerpatronen. Vaker
optreden van hittegolven en zware
regenval met gevolgen als bosbranden,
overstroming, watertekorten.
> Schuivende klimaatzones, waardoor
gebieden onleefbaar worden, de huidige
planten en dieren er verdwijnen en
mensen wegtrekken (klimaat
vluchtelingen).

Klimaatverandering heeft dus ingrijpende
gevolgen voor het leven op aarde en alles
wat direct of indirect daarmee samenhangt: economie, gezondheid, samenleven,
veiligheid. Sommige delen van de aarde
zullen niet langer bewoonbaar zijn door
hitte, droogte of overstroming. Fotograaf
Kadir van Lohuizen brengt de actuele en
toekomstige gevolgen van klimaatverandering voor mensen in beeld.
Om klimaatverandering tegen te gaan zijn
ingrijpende veranderingen nodig. In de
afgelopen jaren zijn verschillende klimaatakkoorden afgesloten die regelen dat de
Nederlandse en Europese uitstoot van
broeikasgassen sterk moet dalen. Het
beleid dat Nederland van het gas af moet
is hier een uitwerking van (ook de aard
bevingsproblemen in Groningen spelen
hierbij een rol). Dit impliceert grote
technologische maar ook grote maatschappelijke veranderingen. De manier
waarop wij producten produceren, maar
ook wonen en ons verplaatsen zal naar
verwachting veranderen.
Echter, ook al zou de uitstoot vanaf nu
sterk teruggebracht worden dan nog zal de
aarde verder opwarmen, zal het afsmelten
van ijskappen doorgaan, zullen oceanen
verder verzuren en zal de zeespiegel
stijgen.

Inhoud

EN IN ALMERE …

Belangrijkste bronnen:

Een rapportage over klimaatverandering in
Flevoland geeft een overzicht van mogelijke
en te verwachten effecten van klimaatverandering in Flevoland. Hierin wordt onder
andere aangegeven dat er stedelijke
hitte-eilanden kunnen ontstaan, dat de
hoeveelheid neerslag kan stijgen en dat er
vaker droogtes kunnen optreden. Verder
loopt Flevoland, vanwege haar lage ligging,
het risico een aantal meter onder water te
komen te staan, als er dijken doorbreken.

> IPCC, 2021, Climate Change, The physical
science basis, summary for policy makers
> Samenwerkingsverband
klimaatadaptatie Flevoland, 2019, Ons
klimaat verandert
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Liever op een terp
WAT IS HET?
Door klimaatverandering verandert het
denken over omgaan met water. En
hoewel er nog geen directe omslag
zichtbaar is in het denken over bouwen
onder zeeniveau kan dat wel gaan
veranderen. Incidenten en meer (rivier-)
overstromingen kunnen de omslag in het
denken versnellen. Het is onzeker of de
verandering in denken over het leven
met water doorzet. Wordt het wonen
onder zeeniveau ook op langere termijn
nog als normaal gezien of zouden
mensen, als ze keuze hebben liever een
hoger gelegen woning kopen of huren?
In hoeverre worden de risico’s van het
wonen onder zeeniveau op termijn nog
als beheersbaar gezien?

WAAROM GEBEURT HET NU?
De effecten van klimaatverandering en de
risico’s van het wassende water worden
steeds duidelijker zichtbaar:
> Overstromingen in 1993 en 1995
(rivierwateroverlast).
> Overstromingen in het afgelopen
voorjaar en zomer in onder meer
Limburg (door extreem weer).
> Zeespiegelstijging.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
Er zijn landelijk en internationaal signalen
die laten zien het denken over waterbeheer en –management verandert ten
gevolge van klimaatverandering. In het
programma van Rijkswaterstaat Ruimte

voor de rivieren en het pleidooi van de Unie
van Waterschappen wordt gesteld dat water
sturend moet worden bij de inrichting van
Nederland. Er verschijnen rapporten over
klimaatrisico’s in relatie tot investeringen
in vastgoed. Deltares roept op om minder
te bouwen in kustgebieden vanwege
zeespiegelstijgingen. Er is ophef over de
bouw in de Zuidplaspolder. Risico’s voor
consumenten worden duidelijker. De
Autoriteit Financiële Markten geeft aan dat
huizenbezitters en ondernemers door
klimaatverandering risico’s lopen die hun
verzekering niet dekt.

Inhoud

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Als er een omslag komt in het denken over
water en het leven onder zeeniveau, dan is
het waarschijnlijk dat dit ook invloed heeft
op het denken over wonen in Almere.
Almere is immers afhankelijk van pompen
en dijken. Ook ontwikkelingen binnen de
stad doen ertoe: hoe gaat Almere om met
de gevolgen van bodemdaling? Hoe zijn en
worden gebieden in Almere aangepast aan
klimaatverandering? Willen we wel overal
bouwen? Ontstaan er nieuwe woonvormen,
zoals wonen op palen of drijvende

gebouwen, zoals bij Floatingfarms? En hoe
worden deze door toekomstige bewoners
beoordeeld? Wordt waterberging in de wijk
gezien als een pre? Of wonen mensen liever
hogerop, buiten de polder of op een terp?

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
De huizenprijzen en vraag naar huizen in
Flevoland/ Almere vertonen geen signalen
van daling. Ook in andere gebieden van
Nederland is nog geen verandering in
denken en doen zichtbaar. De gemeente
Zuidplas gaat bouwen in Nederlands diepste
polder en bewoners van het laagste punt
van Nederland lijken zich nog weinig zorgen
te maken. De krapte op de woningmarkt is
vooralsnog sterker dan de vrees voor
wateroverlast.

Belangrijkste bronnen:
> Ministerie van infrastructuur en milieu/
RIVM, IPO, 2020, Atlas van de
Leefomgeving, Hoe goed is Nederland
beschermd tegen het water?
> Planbureau voor de Leefomgeving &
Deltares, 2009,
Overstromingsrisicozonering in Nederland,
Hoe in de ruimtelijke ordening met
overstromingsrisico’s kan worden
omgegaan
> WUR, 2019, Een natuurlijkere toekomst
voor Nederland in 2120
> NRC, 2021, Podcast Huizenprijzen onder
water, gaat de prijs dan eindelijk dalen?
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Klimaatrumoer
WAT IS HET?
Er ontwikkelt zich een toenemende onrust
ten aanzien van klimaatverandering en de
maatregelen die de effecten daarvan
moeten bestrijden. Enerzijds gaat dat om
ongerustheid en onmacht over de klimaatproblemen zelf. Anderzijds is er toenemende onrust over de impact die maatregelen gaan hebben op het leven. Die twee
perspectieven zijn soms lastig met elkaar
te rijmen.
Mensen hebben zorgen over klimaatverandering, maar maatregelen die effectief
genoeg zijn om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen, grijpen diep in
op het leven van burgers.

Inhoud

Het SCP onderzocht opvattingen in de
samenleving over de klimaataanpak. En
hoewel er een redelijk breed gedragen
urgentiegevoel is over de noodzaak van
klimaatmaatregelen, zijn veel mensen
bang dat klimaatmaatregelen hun leven
duurder zullen maken. Zij ervaren daarbij
een gevoel van onrechtvaardigheid over
het verdelen van die kosten en de mogelijk
groeiende ongelijkheid (energiearmoede).
Een deel van hen heeft het gevoel dat de
klimaatmaatregelen opgelegd worden. Dit
raakt aan het bredere vertrouwen van
burgers in de overheid: in hoeverre kan de
overheid zekerheid bieden bij de oplossing
van maatschappelijke problemen, nu en in
de toekomst.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Recente klimaatakkoorden regelen dat de
Nederlandse en Europese uitstoot van broeikasgassen sterk moet dalen en dat Nederland van het gas af moet. Het besef dringt
door dat klimaatmaatregelen forse gevolgen
zullen hebben voor burgers en ook bedrijven.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
> Er zijn meerdere vormen van klimaatacties: Klimaatmars 2021, Actiegroep
Extinction Rebellion, actie tegen fossiele
beleggingen. En we zien ook allerlei
weerstand tegen klimaat- en milieumaatregelen: tegenstand tegen
windmolens en boerenprotest tegen
stikstofmaatregelen.
> Er komt aandacht voor het dilemma dat
klimaatbeleid zich lastig lijkt te verhouden
tot democratie. En dat een bepaalde mate
van drang wellicht noodzakelijk is om
klimaatproblemen op te lossen.
> Klimaatsceptici betwisten het optreden
van klimaatverandering of de noodzaak
voor het nemen van maatregelen. Het
digitale weekblad Wynia’s week geeft aan
dat klimaatmaatregelen desnoods tegen
de zin van burgers doorgedrukt worden
en verzet zich daartegen.
> We zien ook polariserende discussies
over wat de beste oplossingen zijn,
bijvoorbeeld over kernenergie en de
vraag of we werkelijk van het aardgas af
zouden moeten in Nederland.
> Recente verhogingen van de gasprijs
doen de onrust onmiddellijk groeien. De
regering grijpt meteen in met
maatregelen die ertoe moeten leiden dat
energierekeningen niet te sterk stijgen.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Ook in Almere worden klimaatmaatregelen genomen. Ook in Almere zal dat
(kunnen) leiden tot gevoelens van onmacht
en ontevredenheid. Maatregelen kunnen
pijn doen en vooral voor mensen met
lagere inkomens is de betaalbaarheid een
groot probleem. Ook in Almere is er
sprake van energiearmoede, vooral in
Almere Haven (7-9% van de huishoudens).

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Er komt meer aandacht voor verdeling van
kosten en ondersteuning van inwoners bij
het klimaatbeleid. Twee grote bedrijven
zeggen miljarden aan klimaathulp aan
armere landen toe.

Belangrijkste bronnen:
> SCP, 2021, Klimaataanpak Toekomstbepalende keuzes voor onze
samenleving
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Greenwashing voorbij?
WAT IS HET?
Het lijkt er op dat steeds meer mensen,
bedrijven en organisaties hun gedrag
(willen) aanpassen aan klimaatverandering.
Organisaties roepen op stappen te zetten
tegen klimaatverandering en bedrijven
nemen zelf het voortouw. Pensioenfondsen
verkopen hun fossiele beleggingen of
worden daartoe met kracht opgeroepen.
Steeds meer producenten stappen over
naar klimaatvriendelijker of anderszins
meer duurzame producten. Consumenten
passen hun inkopen aan en maken vaker
gebruik van deelmobiliteit. En het CBS
geeft aan dat consumenten en in 2020
21% meer duurzame voeding kochten
dan in 2019.
Uit de SEO innovatiemonitor 2021
blijkt dat 55 procent van de Nederlandse
bedrijven er naar streven om uiterlijk in
2030 een verwaarloosbare ecologische
voetafdruk te hebben. Nog eens 22 procent
geeft aan hier in 2050 aan te willen
voldoen, terwijl de overige 23 procent
meer tijd nodig denkt te hebben.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Er zijn steeds meer bewijzen dat zich
ingrijpende klimaatverandering gaat
voordoen. Daarmee stijgt het aantal
mensen dat de urgentie ziet. Daarnaast
is, onder andere door de coronacrisis,
wereldwijd een grondstoffentekort
ontstaan, waardoor meer circulaire
productie voor bedrijven noodzakelijk
wordt.

Inhoud

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
> Oproep van kerkleiders: Red het klimaat.
> Corporate Nederland trekt ongeduldig zijn
eigen plan en wacht niet op de overheid.
> Het pensioenfonds PME verkoopt als
eerste grote pensioenfonds alle fossiele
beleggingen, ABP volgt.
> Het kledingbedrijf Primark wil gaan
vergroenen met recycling en duurzaam
katoen.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Uit Almere in de peiling blijkt het grote
draagvlak onder inwoners voor vergroening en verduurzaming. Tegelijkertijd zijn
er tegenstellingen over hoe vergroening in
Almere dan vorm moet krijgen. Er wordt
bijvoorbeeld verschillend gekeken naar het
maaibeleid.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
SEO geeft ook aan dat de klimaatambitie
van het Nederlandse bedrijfsleven polariseert. Enerzijds is het aandeel klimaatambitieuze bedrijven gestegen, anderzijds
groeit ook de groep bedrijven die deze
ambitie niet hebben.
Ook andere feitelijke ontwikkelingen laten
nog weinig (effect van) ander gedrag zien:
recent werd bekend dat het aantal passagiers op luchthavens na de coronabeperkingen weer fors gestegen is. Volgens het
Planbureau voor de Leefomgeving blijven

de CO2-emissies luchtvaart. Het CBS
maakte bekend dat de uitstoot van broeikasgassen weer bijna op het niveau liggen van
voor de coronacrisis.

Belangrijkste bronnen:
> IPCC, 2021, Climate Change, The physical
science basis, summary for policy makers
> CBS, 2020, Circulaire economie in
Nederland
> ACM, 2021, Leidraad
duurzaamheidsclaims
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Rechten voor de natuur
WAT IS HET?

WAAROM GEBEURT HET NU?

Er gaan steeds meer stemmen op om de
natuur eigen rechten te geven. Men meent
dat in onze westerse wereld het antropocentrisme overheerst: de mens is de natuur
de baas, ziet de natuur als zijn eigendom.
Maar de aandacht voor de wederzijdse
afhankelijkheid van mens en natuur groeit.
Steeds meer mensen pleiten ervoor ze niet
langer te zien als gescheiden werelden. In
deze nieuwe visie staat de mens niet los
van de natuur maar maakt hij er deel van
uit. Journalist Wouter van Noort verwijst
naar kennis over de intelligentie van het
Mycelium, het rijke ondergrondse netwerk
van schimmeldraden in de natuur. Deze
aandacht voor schimmels past in een
bredere trend, waarin een ander beeld
ontstaat van onze relatie met micro-organismen. Van Noort stelt dat mycelium
tastbaar maakt dat de relatie van mens en
natuur er een is van ‘interbeing’ in plaats
van ‘separation’.

Door klimaatverandering krijgen
natuur en ecologie veel aandacht.
Er komt steeds meer bewijs dat
ecosystemen onder druk staan en dat
dat komt doordat de mens zich lange
tijd heer en meester zag over de natuur,
die hij naar eigen behoefte kon exploiteren. Nu blijkt dat er vaak onvoldoende
regelgeving en handhaving bestaat om
nog meer schade aan de natuur te
voorkomen. Ook de coronapandemie
zorgt voor extra aandacht voor de
relatie tussen mens en natuur. Waar de
mens dacht de natuur te kunnen
beheersen, blijkt het virus toch sterker.
Het gebruikt zelfs de mens als
verspreider om zijn macht te vergroten.
En de coronapandemie is niet de enige
pandemie die ons bedreigt.

Binnen deze beweging wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor het
toekennen van rechten aan de natuur. Al in
25 landen zijn rechten voor de natuur
wettelijk vastgelegd. In Ecuador staat het
recht van de natuur in de Grondwet. Tineke
Lambooy (Nyenrode University) doet
onderzoek naar nieuwe governance-modellen die gericht zijn op behoud van
natuurlijke ecosystemen en waarborging
daarvan voor toekomstige generaties.
Daarbij heeft zij ook aandacht voor de
bedreiging van de inheemse volkeren en
culturen die in die ecosystemen wonen.
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WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?

In mei 2021 was journalist Wim
Eikelboom inspreker in de gemeenteraad
van Zwolle namens de rechtspersoon
Rivier de IJssel. In het project Taal voor
de Toekomst & de Noordzee geeft Arita
Baaijens een stem aan de Noordzee in de
vorm van een nieuwe taal. Ook Laura
Burgers schrijft over de rechten van de
zee. Li An Phoa krijgt steeds meer
publiciteit voor haar project Drinkable
Rivers. Ook in Almere werkte zij in juni
2020 samen met Strandlab Almere en
LUDWIG mee aan de Waterwalks IJmere.
De gemeente Almere schrijft in haar
Visie Ecologie 2020 dat de stad en de
natuur geen afzonderlijke werelden zijn.
De stad is onderdeel van de natuur, en de
natuur onderdeel van de stad.

Deze beweging past bij een breder besef
dat de mens onderdeel is en daarmee
afhankelijk van de natuur. In het kader van
ecologie en natuurbeheer is dit een
belangrijk onderwerp van discussie.
Steeds vaker vragen mensen aandacht
voor natuurbescherming. Ook in Almere.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Het opkomen voor de rechten van de
natuur wordt ook weggezet als iets voor
“dieren-, planten en stenenfluisteraars”,
aldus Bas van Hoorn in RO Magazine. Dit
laat ook iets zien van polarisatie in de
samenleving. In de praktijk is het respect
voor de natuur soms nog ver te zoeken.

Belangrijkste bronnen:
> Bruno Latour, het Parlement der dingen
> Laura Burgers, Eva Meijer, Evanne
Nowak, 2020, Stem van de Noordzee
> David Quammen, 2020, Zoönose, Hoe
dodelijke ziekten van dier naar mens
overspringen
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De technologische ontwikkeling gaat
razendsnel. Dat heeft gevolgen voor hoe
wij samenleven, produceren, consumeren
en hoe we de schaarste verdelen. Wat die
gevolgen precies zijn, is onzeker.
Stichting Toekomstbeeld der Techniek
werkte daarvoor 4 scenario’s uit over het
toekomstige functioneren van de
economie. De onzekerheden in de scena
rio’s zijn de mate van globalisering, de
snelheid van technologische ontwikke
lingen en de veranderingen in waarden
van burgers.

Welk scenario zich ook voordoet, een
overvloed aan onderzoek en literatuur
kondigt de 4 de industriële revolutie aan:
een overgang naar een economie die
gekenmerkt wordt door verdere automatisering, robotisering en hyperconnectiviteit.
ICT, data, de mens en andere elementen
gaan steeds verder integreren, dan wel
helemaal samensmelten. Netwerken,
platformen, apparaten, systemen en
mensen worden allemaal met elkaar
verbonden. De eerste resultaten, die als
voorwaarden gelden voor deze ontwikkelingen, kennen we al. Denk hierbij aan
5G-netwerken, 3D-printen, Artificiële
Intelligentie (AI) en het Internet of Things
(IoT). Mobiliteit is een van de sectoren die
hier de komende jaren volop gebruik van
gaat maken. Denk aan een het elektrisch
rijden, meer autonoom rijden (de

zelfrijdende auto) en de groei van deelmobiliteit. Naast de meer aan ICT verbonden
innovaties is ook de ontwikkeling van
biotechnologie een belangrijke motor van
de 4 de industriële revolutie.
Veel aandacht is er ook voor de ontwikkeling van technologie voor de circulaire
economie en de energietransitie. Die
ontwikkeling gaat snel, ook ten gevolge
van de toenemende grondstoffenschaarste. Bevolkingsgroei, toenemende
welvaart, de coronacrisis en financiële
ontwikkelingen hebben wereldwijd geleid
tot een enorme stijging in het gebruik van
grondstoffen. Dit heeft verschillende
gevolgen: schaarste, grondstoffenafhankelijkheid, geopolitieke spanningen en
milieudruk (bijvoorbeeld als landbouwgrond voor biobrandstof wordt ingezet).

Als we vooruit willen kijken naar het
toekomstige consumeren dat zijn vooral de
waarden en drijfveren van consumenten
van belang. Welke veranderingen zullen
daarin plaatsvinden? Grofweg zijn er twee
sporen: de consument gaat zich gedragen
als een homo economicus, die de nieuwe
mogelijkheden van technologie en digitalisering vooral gaat gebruiken om zijn eigen
gemak te vergroten. Of de consument laat
zich bij zijn besluiten vooral leiden door
maatschappelijke criteria en intuïtie. De
ontwikkeling van het maatschappelijk
verantwoord ondernemen sluit op het
laatste aan.

Belangrijkste bronnen:
> Stichting Toekomstbeeld der Techniek,
2019, Bioprinters, grondstofrotondes en
brainternet? Hoe wij produceren,
consumeren en herverdelen in 2050
> CBS, 2020, Circulaire economie in
Nederland
> VNO/NCW, 2021, Toekomstpact
biotechnologie Nederland 2025
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Het werk verandert, het leren ook
WAT IS HET?
Door technologische ontwikkelingen en
digitalisering (4 de industriële revolutie)
gaat de aard van het werk de komende
periode sterk veranderen. Robotisering, AI
en biotechnologie zijn hierin belangrijke
drijvers. Spierkracht wordt steeds meer
vervangen door robots, denkwerk steeds
meer door AI. Het werk verandert! De
veranderingen gaan een groot beroep doen
op het aanpassingsvermogen van mensen
en bedrijven. En om klaar te zijn voor die
verschuiving, is een verandering in
onderwijs nodig. Opleidingen moeten zich
in snel tempo aanpassen, de aansluiting
van onderwijs en arbeidsmarkt moet
worden versterkt.
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WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?

In heel veel beroepsgroepen gaat het werk
de komende jaren snel veranderen. Er zijn
al legio voorbeelden van sectoren waarin
robots worden toegepast. Ook de energietransitie gaat een boost geven aan veel en
ook nieuw werk. Voorbeeld is het succes
van het Almeerse bedrijf Alfen, innovator in
de energietransitie.

Het aantal vestigingen en banen in de
ICT-sector in Almere groeit flink.
Daar staat tegenover dat Almeerders
relatief vaak in administratieve en
logistieke functies werken, een sector
die juist kwetsbaar is voor robotisering
en automatisering. Ook relevant is
het probleem van laaggeletterdheid
en daarmee samenhangende
digivaardigheden.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Er is ook sprake van een tegentrend: een
beweging naar meer betekenisvol en
ambachtelijk werk, een herwaardering van
de doeners.

WAAROM GEBEURT HET NU?
De toekomst op de wat kortere termijn is
er zeker een van toenemende technologisering en digitalisering. Volgens PWC is er
een risico -of kans- dat 21-35% van alle
banen in Nederland in 2030 geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerd zijn. Ook de
energietransitie zal van grote invloed zijn
op de aard en omvang van het werk in de
nabije toekomst. De verre toekomst van
werk is een spannende: wordt zowel
fysieke arbeid als denkwerk steeds meer
overgenomen door robots? Ontstaat er dan
ander en nieuw werk? Of verdwijnt veel van
het werk en krijgen we vooral veel vrije
tijd?

Belangrijkste bronnen:
> World Economic Forum, 2020, The future of jobs
> PWC, 2018, De toekomst van werk 2030, een wake-op call voor organisaties, burgers en overheid
> Stichting nationale denktank, 2020, De kracht van de regio
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Herwaardering van de doeners
WAT IS HET?
Er is een herwaardering van vakmanschap,
van de doeners. De nationale denktank
belicht de positie van de middengroepen:
“De middengroepen zijn essentieel om
Nederland draaiend te houden. Gek genoeg
zijn het juist deze groepen die zwaar onder
druk staan. Om bij te blijven op het gebied
van werk, financiën en wonen moet de
groep harder trappen.” Ron Meijer spreekt
in zijn boek De onmisbaren over de onzichtbaarheid en onderwaardering van de groep
mensen met een bescheiden inkomen, een

Inhoud

klein huis en werk in vooral praktische
beroepen, met vaak weinig status.
Doekle Terpstra (voorzitter Techniek
Nederland) stelt in Tegenlicht: “Mensen in
technische beroepen worden de ruggengraat van de grote maatschappelijke
verandering en verbouwing van Nederland
(energietransitie, klimaatvraagstukken
etc.) in de komende decennia. Als wij
vakmanschap niet zien als een integraal
deel van de grote verandering dan gaat het
gewoon niet lukken”.

Er is al een tekort aan praktisch opgeleiden. In sectoren als de land- en tuinbouw, zakelijke dienstverlening, logistiek,
groothandel, voedingsindustrie en metaalindustrie zijn we nu al sterk afhankelijk van
arbeidsmigranten. De verwachting is dat
die afhankelijkheid verder gaat toenemen.
Daarmee zal ook de status en de waardering van deze groep veranderen. Hierbij
speelt ook de onderlinge concurrentie
tussen landen en regio’s voor het
aantrekken van personeel.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Vestigingen naar sector, Almere, 2020 - Bron: LISA bestand, bewerking ABF Research
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WAAR ZIE JE HET AL
(OOK IN ALMERE)?
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De komende jaren groeit de schaarste aan
personeel in de praktische beroepen: in de
installatiebranche, de offshore-industrie
(energietransitie), de bouw, de zorg, in het
onderwijs. Terwijl het aanbod achterblijft:
door onder andere vergrijzing neemt de
relatieve beroepsbevolking af. Ook het steeds
hogere opleidingsniveau in Nederland leidt
ertoe dat het aandeel praktisch geschoolde
mensen relatief daalt, dus schaarser wordt.
Nederland dreigt ‘over-qualified but underskilled’ te worden.

20%

Praktisch opgeleiden krijgen steeds meer
aandacht en waardering. Bijvoorbeeld in de
Dag van de Onmisbaren en de Dag van de
Leraar. Ook in Almere zijn er tekorten en is
er aandacht voor de oplossing van de
woningnood van mensen in praktische
beroepen zoals leraren en politiemensen.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Almere kent relatief grote sectoren waar
praktisch opgeleiden werk vinden:
groot- en detailhandel, de bouw,
gezondheid- en welzijnszorg, onderwijs
en industrie. En een aantal van die
sectoren zullen de komende jaren ook
flink gaan groeien: denk aan de bouw en
de installatiebranche (energietransitie).

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Zijn de praktische beroepen echt een
blijvertje of worden al die banen overgenomen door robots? Zo zijn er al robot-versies van boekhouders, financieel adviseurs
en helpdesk-medewerkers. In de zorg en
in het onderwijs wordt geëxperimenteerd
met service-robots. Een Almeers restaurant heeft robots in dienst als gastheer, en
in Japan bestaan restaurants en bordelen
waar geen mens nog arbeid verricht. Ook
in de logistiek neemt robotisering een grote
vlucht.

Belangrijkste bronnen:
> Universiteit Maastricht, 2021,
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep
2022
> VPRO Tegenlicht, 26-10-2021,
De nieuwe elite
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WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Almere is een stad van innovatie én een
stad waar nog veel gebouwd en ontwikkeld
moet worden in een periode waarin
grondstoffenschaarste een steeds
belangrijker rol gaat spelen. De ontwikkeling van de Floriade heeft circulaire
productie in de stad aangejaagd. Rond het
Upcyclecentrum zitten inmiddels meerdere circulaire ontwerpers, zoals Isolde de
Ridder en Unravelau (Laura Meijering).
Ook wordt jaarlijks het Steiger Festival
georganiseerd.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?

WAT IS HET?
Nieuwe technieken gaan de komende jaren
zichtbaar worden in het ontwerp van
producten en woningbouw. Design by
nature is een ontwerpprincipe waarbij de
natuurlijke processen aan de basis staan
van het ontwerp en het productieproces.
Het bekendste voorbeeld is the growing
pavillion, een ontwerp voor de Dutch
Design Week 2019, dat volgend jaar ook
getoond wordt op de Floriade 2022 in
Almere. Daar kunnen we ook The Exploded
View Beyond Building gaan ervaren. Design
bij nature wordt nu nog meestal in experimenten ingezet en in de kunst, maar de
principes zullen steeds breder worden
toegepast. Design by nature valt onder de

bredere noemer van circulair design. Een
belangrijk kenmerk daarvan is dat al bij de
ontwerpstrategie circulaire principes
worden toegepast.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Grondstoffenschaarste staat aan de basis
van deze ontwikkeling. Nieuwe technologie
maakt de ontwikkeling mogelijk. Ook de
circulaire economie is sterk in opkomst,
een economie waarin materiaalverbruik en
bijbehorende milieu-impact zijn teruggedrongen. In Almere is mede hierom het
Innovatiecentrum Circulaire Economie (Price)
gestart. De Floriade is een versneller van
deze ontwikkeling.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
Circulair design, waaronder ook design by
nature, wordt nu nog op kleine schaal en
experimenteel toegepast. Vaak zijn het
kunstenaars die deze experimenten
uitvoeren:
> Kleding van koeienmest en meubels van
paardenmest.
> Kogelwerende huid van spinnenzijde.
> Afbreekbare waterfles van algen.
> Verkeersborden van Berenklauw
> Een brug van hergebruikte materialen bij
de Floriade 2022

De verkoop van niet-circulaire producten
gaat nog gewoon door en lijkt ook nog te
groeien, hoewel ook een bedrijf als Action
aandacht heeft voor meer duurzame
productie. Nederland is in internationaal
perspectief geen koploper in de circulaire
economie, dus het is de vraag wat de
kracht van deze beweging de komende
jaren wordt.

TRENDENS
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De verbeterde mens
WAT IS HET?
Wij worden allemaal cyborgs, of eigenlijk
zijn we het al! Een cyborg is een fysieke
samensmelting van mens en machine. We
kennen al de pacemaker, een inwendig
gehoorapparaat of een kunstbeen. En de
ontwikkelingen, vooral in de medische
wereld, gaan snel: de draagbare kunstnier,
de kunstmaag, een bionisch been (de Linx)
dat aanvoelt wanneer een persoon wil gaan
lopen of zitten, en een bionisch oogimplantaat dat blinden laat zien, komen eraan.
Er lopen al mensen rond met onderhuidse

chips, bijvoorbeeld om deuren te
openen of digitaal te betalen.
Ook zijn er belangrijke ontwikkelingen
op het gebied van biotechnologie: Met
de Crispr-cas-techniek kan gesleuteld
worden aan het DNA, bijvoorbeeld van
groenten, om bepaalde eigenschappen
te verbeteren. Maar ook toepassingen
op de mens worden overwogen (en zijn
in China zelfs al toegepast) om ernstige
ziekten te voorkomen.

Inhoud

WAAROM GEBEURT HET NU?
Dit is uiteraard het gevolg van een snelle
ontwikkeling van technologie en digitalisering. We hechten bovendien veel waarde
aan onze gezondheid en een langer en
gezond leven. Technologie lijkt dat steeds
meer mogelijk te maken.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
Deze ontwikkeling is niet specifiek voor
Almere, hij speelt overal. Medische
toepassingen zijn het meest bekend.
Andere voorbeelden zijn het exoskelet voor
stukadoors. En: een
uitzendbureau voor
mensen en robots.
Kunstenaars en ontwerpers zoeken de grenzen
op van deze ontwikkeling. Zo heeft het Next
Nature Network het
project Reprodutopia,
over revolutionaire,
kunstmatige manieren
voor mensen om zich
voort te planten. Floris
Kaayk ontwikkelde het
concept van de modulaire
mens en ontwerpster
Chloé Rutzerfeld maakte
als afstudeerproject
kweekvlees van haar
eigen cellen.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Deze trend biedt ons een glimp van de
toekomst waarin allerlei verbeteringen
aan onszelf steeds normaler worden.
Ethische vraagstukken komen hierbij
natuurlijk aan de orde, maar het maatschappelijk draagvlak voor verbetering
van de mens door technologie lijkt te
groeien. Wel kan een oneerlijk speelveld
ontstaan: wie is een beter mens …. de
verbeterde mens?

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
De belangrijkste tegenovergestelde
ontwikkeling is misschien wel tegenstand
tegen deze ontwikkelingen. Die tegenstand
komt tot uitdrukking in maatschappelijk &
ethisch debat en in vraagstukken rondom
wetgeving. Denk aan discussies rond het
levenseinde, het experimenteren met
embryo’s etc. Binnen de tegenbeweging
wordt ook aandacht gevraagd voor
mogelijk toenemende ongelijkheid. Juval
Noah Harari waarschuwt dat het maken
van supermensen vooral gaat leiden tot
superongelijkheid. Sommige mensen
worden straks een soort goden, anderen
niet.

MEGATREND
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Digitalisering

Digitalisering
Digitale technologieën zijn onmisbaar
geworden voor het functioneren van
bedrijfsleven en samenleving. We spelen,
leren en werken steeds meer online en
ook de mate waarin en manier waarop we
elkaar online ontmoeten verandert in
hoog tempo. De investeringen in digitale
technologieën zijn immens. Nagenoeg
alle sectoren maken een grote verande
ring door ten gevolge van digitalisering:
werk en leren, retail en bedrijfsleven,
zorg en overheid.

Inhoud

Door digitalisering verandert het werk.
Veel routinematig werk zal overbodig
worden. En er ontstaat juist een groeiende
behoefte aan technisch goed onderlegd
personeel. Hierdoor ontstaan weer nieuwe
banen. De mogelijkheden van artificiële
intelligentie worden steeds groter. Deze
systemen worden creatiever en zullen
steeds vaker zelfstandig opereren en beter
afgestemd worden op onze normen en
waarden.

Naast de mogelijkheden van digitalisering
komen ook veel vraagstukken op. Verliezen
we door AI de controle? Leidt dit tot
banenverlies, misbruik van data, toename
van cybercrime en zelfs autonome
oorlogsvoering?
Er is steeds meer aandacht voor het gebrek
aan kennis van de politiek over de impact
die digitalisering heeft en in toenemende
mate zal hebben in de Nederlandse
samenleving. Het Rathenau instituut
signaleert dat universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland in verhouding minder aandacht aan artificiële
intelligentie besteden dan veel andere
landen. Met AI worden systemen of
machines aangeduid die onze eigen
intelligentie nabootsen om taken uit te
voeren en die zichzelf tijdens dat proces
kunnen verbeteren op basis van de
vergaarde informatie. Ook de Europese
Unie raakt volgens het Rathenau achterop
bij economische grootmachten als China
en de Verenigde Staten in onderzoek naar
AI. Marleen Stikker, directeur en oprichter
van onderzoeksinstelling Waag stelt dat wij
allemaal onvoldoende scherp hebben dat
data en digitalisering niet waardenvrij zijn,
maar een product van menselijk handelen
wat we goed moeten begrenzen.
Naast een gebrek aan kennis is de macht
van de grote techbedrijven (The Big Five:
Google, Twitter, Facebook, Amazon en
Apple) een belangrijk thema dat ook de
overheid raakt. Wie hebben nu eigenlijk de
grootste macht en invloed? Wie is eigenaar
van alle data die nu wordt gegenereerd?

Een relatief nieuw thema is de relatie
tussen digitalisering en duurzaamheid: de
hoeveelheid energie die nodig is voor
digitalisering en dataficering is zo groot
dat de duurzaamheidsambities in gevaar
komen. Hoe kunnen duurzaamheid en
digitalisering hand in hand gaan?
Ten slotte komt Digitale veiligheid steeds
hoger op de agenda. Op globaal niveau
vinden steeds vaker vormen van cybercriminaliteit, cyberterrorisme en pogingen
om systemen van internationale bedrijven
en overheden te hacken plaats. De digitale
transitie maakt de afhankelijkheid van
technologische systemen en hun ontwikkelaars steeds groter. Dit maakt de
samenleving en de economie kwetsbaar:
een kleine gebeurtenis, een hack of een
programmeerfout kan enorme gevolgen
hebben.

Belangrijkste bronnen:
> Freedom Lab, 2021, Toekomstverkenning
Digitalisering 2030
> Rathenau Instituut, 2021, Thema digitale
samenleving
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DIGITALISERING

On demand
WAT IS HET?
De economie verandert steeds meer in
een online en on demand-economie. Dit
is een niet geheel nieuwe trend, maar de
coronacrisis heeft gezorgd voor een
enorme versnelling van de toch al gaande
revolutie van het online-winkelen en het
on demand-bestellen. On demand is een
vorm van winkelen die online plaatsvindt,
vooral snel is en makkelijk via een app
(vaak ondersteund door een platform) te
benaderen. Fysieke winkelgebieden
zullen hierdoor een grote verandering
ondergaan. Winkels en zelfs sommige
winkelgebieden gaan verdwijnen of krijgen
een ander karakter. Beleving en het
mogelijk maken van ontmoeting worden
cruciaal. Ook de verwachting van klanten
over de service die zij krijgen, zal gaan
veranderen. De klant kan nu 7 x 24 uur
bestellen en er wordt snel in zijn behoefte
voorzien. Op deze behoefte aan onmiddellijke bevrediging wordt door winkels
en andere sectoren ingespeeld. Ook voor
de overheid heeft deze verandering grote
impact. De overheid kan als democratische
institutie niet zo snel meebewegen als
klanten en bedrijven dat kunnen.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Deze ontwikkeling komt voort uit de
snelle digitalisering en de groei van
technologie. De lockdowns in de coronacrisis hebben dit proces versneld.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
De groei van het online winkelen is enorm.
Ook in Almere bepalen de busjes van

Inhoud

bezorgdiensten steeds meer het
straatbeeld. En de winkelleegstand
groeit gestaag. De ultrasnelle bezorgdienst Gorillas is nog niet geland in
Almere maar dat zal waarschijnlijk niet
lang duren. En daarna wellicht ook Crisp,
een nieuwe bezorgdienst voor kwaliteits-eten, vers van de kweker/teler.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Deze ontwikkeling biedt kansen voor
consumenten maar heeft ook gevolgen
voor winkelcentra en de leefbaarheid
van wijken. Het is ook de vraag of de
(dienstverlening van de) gemeente mee
kan in het innovatietempo van samenleving en bedrijfsleven. En wat betekent
dit voor het vertrouwen van de burger
in de overheid?

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
De fysieke winkelomgeving blijft
belangrijk omdat mensen toch behoefte
blijven hebben aan beleving, sociale
ervaringen en specifieke service.
Tegelijk met digitalisering is er ook een
beweging van lokalisering, korte ketens
en de impliciete herwaardering van
offline. Filmmaker Kees Brouwer
begon bijvoorbeeld zijn eigen beweging:
Reaction. Ook bedrijven die ooit online
zijn begonnen, openen fysieke winkels,
bijvoorbeeld Cool Blue.

Omzet ontwikkeling internetverkopen (index 2015=100) - Bron: CBS
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Bewust in je bubbel
WAT IS HET?
Steeds vaker maken mensen zich zorgen
om de veiligheid van hun data. Dat levert
spanning op tussen gemak en privacy,
want digitalisering is niet meer uit het
dagelijks leven weg te denken. We willen
meer grip op en inzicht in de data die we
produceren. In de Toekomstverkenning
Digitalisering 2030 signaleert Freedom Lab
een voorzichtige toename van digitaal
bewustzijn, waarbij de roep om privacy en
datasoevereiniteit groeien. Marleen Stikker
stelt dat de overheid een taak heeft om de
burger te beschermen tegen misbruik en
corruptie, zowel online als offline. En dat
het mede aan de overheid is om de burger
te steunen en een aanjager te zijn van
digitale soevereiniteit. Zij pleit voor
platformcoöperaties als tegenhanger van

de huidige platformcorporaties. Ook
binnen de overheid komt de aandacht voor
data en privacy op: San Francisco heeft
bijvoorbeeld als eerste stad een verbod op
gezichtsherkenning ingesteld.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Digitalisering zit in de haarvaten van ons
leven en onze economie. De macht van
(grote tech)bedrijven - en ook overheden
- wordt steeds duidelijker en mensen
worden zich er steeds meer van bewust dat
zij geen grip meer hebben op de data die zij
genereren. En dat daarmee hun privacy in
het geding is. De coronamaatregelen, en
dan vooral de QR-code, hebben bij een deel
van de critici de vrees aangewakkerd voor
China-achtige surveillance-technieken.

Inhoud

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
Overheden worden steeds krachtiger in
hun aanpak van (grote tech)bedrijven.
Verder is de verandering is zichtbaar in
allerlei voorbeelden:
> De toename van het aantal Signalgebruikers nadat WhatsApp een privacyonvriendelijke wijziging in haar
gebruikersvoorwaarden doorvoerde.
> Kunstproject Why I like green: Julia
Jansen maakt via kunst zichtbaar hoe
onze online identiteiten door bedrijven en
instellingen worden opgebouwd op basis
van gegevens en algoritmes.
> Onder de paraplu van Public Spaces
werken Nederlandse publieke
organisaties aan nieuwe oplossingen
voor het probleem van de afhankelijkheid
van grote techbedrijven en hun
platformen.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Dataveiligheid is van cruciaal belang voor
het functioneren van de overheid en het
vertrouwen van burgers in de overheid.
Ook bij gemeenten groeit de gegevensberg,
groeit het datagedreven werken en ook het
bewustzijn, bijvoorbeeld over het werken
met algoritmen. Dat is de reden waarom
Peter Castenmiller er voor pleit digibetocratie tot agendapunt te maken van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De
vraag die hij, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen stelt, is of de wijze
waarop gemeenten omgaan met (online)
informatie transparant genoeg is. En of er

verantwoord met het gebruik van
algoritmen wordt omgegaan; met
voldoende privacywaarborgen.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Een tegenbeweging is de nog altijd
immense toename van dataverzameling
binnen allerlei apps, games en
websites. Voor steeds meer toepassingen wordt data gegenereerd. Veel
mensen zijn geneigd om hun data gratis
weg te geven in ruil voor gebruiksgemak
of gebruik van apps en toepassingen in
het algemeen. De vraag is ook of we ooit
bereid zullen zijn om voor onze data te
gaan betalen. En of de mogelijkheid
daartoe niet ook het gevaar van tweedeling op het gebied van dataprivacy en
digitale veiligheid in de hand werkt: de
mensen die kunnen en willen betalen in
geld en zij die in ruil voor hun data apps
en websites zullen blijven bezoeken.

Belangrijkste bronnen:
> Freedom Lab, 2021, Toekomstverkenning
Digitalisering 2030
> Marleen Stikker, 2019, Het internet is
stuk. Maar we kunnen het repareren.
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WAT IS HET?

WAAROM GEBEURT HET NU?

Er zijn steeds meer data beschikbaar en
die data worden ook steeds meer onderling
verbonden, verweven en geïntegreerd door
middel van algoritmes en artificiële
intelligentie. Door de toepassing van data,
slimme sensoren en apparaten die
verbonden zijn met het internet wordt het
leven steeds makkelijker gemaakt. Ook
allerlei deelinitiatieven werken grotendeels datagedreven.

Door de toegenomen digitale mogelijkheden en technologische ontwikkelingen
gaat digitalisering steeds sneller, en de
hoeveelheid aan data die we produceren
neemt nog dagelijks toe. Ook spelen de
komst van steeds sneller internet via
glasvezel en 5G een rol in deze ontwikkeling. Daarnaast zien we door de versnelde
digitalisering van de coronapandemie een
toename aan online diensten en daarmee
ook data die gebruikt kan worden.

Zo kunnen data worden ingezet om
parkeerdruk en mobiliteit te monitoren,
data kunnen inzicht geven in waar zich op
welk moment de meeste mensen bevinden:
handig voor mensen die een nieuwe winkel
willen openen of wanneer drukte juist niet
wenselijk is. En data kan inzicht geven in
energieverbruik, hittestress, wateroverlast en CO2 uitstoot. En dat is nog maar
een begin.
De combinatie van verschillende diensten
en de uitwisseling van data maakt dat
gepersonaliseerde diensten beter – en
vaak ook centraler - kunnen worden
ontwikkeld en het steeds makkelijker
wordt om deze onderling op elkaar te
stemmen. Voor zelfstandige dienstverleners - van taxichauffeurs tot verzekeraars wordt het makkelijker om producten via
een digitaal ecosysteem aan te bieden en
zo toegang te krijgen tot waardevolle data
en samen te werken met andere dienstverleners. Voor de consument betekenen dit
soort ontwikkelingen meer gebruiksgemak
en betere dienstverlening.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
> E-Estonia: digitale natie Estland.
> Seminar en publicatie De Democratische
duiding van Data (Waag + Provincie
Utrecht).
> Opkomst van Digital Twins in overheid en
bedrijfsleven. Ook in Almere.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Dataficatie gaat een grote impact hebben
op allerlei functies in de stad: mobiliteit (de
zelfrijdende auto over de busbaan?),
nieuwe diensten en afzetmogelijkheden
van producten en nieuwe mogelijkheden
voor de energietransitie. Het aantal banen
en bedrijven in de ICT-sector groeit sterk.
En, een slimme stad, heeft een slimme
overheid nodig!

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
De tegenbeweging gaat eigenlijk vooral
over risico’s. De beveiliging van data is niet
altijd even goed geregeld en oneigenlijk
gebruik van data en het gevaar van
datalekken liggen op de loer. Ook is het feit
dat verreweg de meeste data in handen zijn
van de grote techbedrijven een keerzijde
van de dataficering van de samenleving.
Degene die wint, bepaalt in toenemende
mate hoe onze samenleving eruitziet. De
digitale wereld biedt dan schijnbaar meer

mogelijkheden maar steeds minder keuze.
Ten slotte noemen we de zeer grote
milieubelasting door de toenemende vraag
naar data.

Belangrijkste bronnen:
> Freedom Lab, 2021, Toekomstverkenning
digitalisering 2030
> M. Stikker, 2019, Het internet is stuk.
Maar we kunnen het repareren.
> M. Koningsveld, 2021, Democratie in crisis
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WAAROM GEBEURT HET NU?
Door de snelle digitale en technologische
exponentiële groei en groei van de digitale
bandbreedte wordt veel meer mogelijk. De
coronacrisis heeft dit proces versneld. We
kunnen op een nieuwe manier met elkaar
verbonden zijn, zowel thuis als op het
virtuele kantoor.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)

WAT IS HET?
De virtuele en fysieke wereld gaan steeds
meer in elkaar overlopen. We gaan elkaar
ontmoeten in een mixwereld van online- en
offline-initiatieven. Schoenen, huizen en
kunst kopen die alleen in het virtuele
domein bestaan: het kan, het gebeurt en
het aanbod groeit. De komst van 5G en
6G-netwerken maakt in de nabije toekomst
steeds meer mogelijk.
De verwachting is dat een zogenaamd
metaverse niet lang op zich laat wachten.
De metaverse wordt een meer open, en
inclusievere opvolger van het internet
zoals we dat kennen. Je zou het kunnen
zien als een open netwerk van allerlei

verschillende virtuele omgevingen
- waaronder Fortnite, Animal Crossing en
Minecraft, met daarin ook virtuele vergaderruimtes en nieuwe, meer geavanceerde
vormen van sociale media. We kunnen ons
daarin bewegen met een avatar (een
afbeelding of representatie van persoon in
de virtuele wereld). Of zoals de Volkskrant
het onlangs beschreef: Een virtuele
3D-omgeving waar mensen elkaar
ontmoeten. Of naar Abba luisteren. Deze
trend roept vragen op over de wereld zoals
we die tot nog toe kenden. Want blijft de
fysieke wereld ons thuis? Of voelen we ons
straks in toenemende mate burger van een
digitale plek?

> Mensen ontmoeten elkaar steeds meer
online, op sociale media en in online
games. Zij kunnen daar ook concerten
bijwonen.
> Modemerken Gucci en Balenciaga en
kunstenaars storten zich in dit
universum van digitale mogelijkheden
met productontwerp, maar ook door hele
nieuwe virtuele omgevingen te
ontwerpen. The Fabricant is zelfs een
volledig digitaal modehuis.
> Our World Bristol is een initiatief voor ‘s
werelds eerste augmented reality ZOO,
waarbij fysieke en virtuele ruimte elkaar
versterken.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Door deze ontwikkeling ontstaan allerlei
nieuwe mogelijkheden én vragen. Hoe
ontwerpen wij in de toekomst de fysieke
wereld als die steeds verder samengaat
met een virtuele wereld? Welke nieuwe
diensten gaan inwoners vragen van de
overheid?

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Juist in coronatijd werd de meerwaarde
van fysiek contact onderstreept. We
leefden vooral digitaal maar misten de
fysieke ontmoetingen. Nieuwe woorden
als ‘huidhonger’ illustreren dat, net als de
toename van wandelafspraken en de
toestroom naar fysieke locaties zodra dat
weer mocht. Maar ook het verzet groeit
tegen altijd online zijn. Evenals de vrees
voor surveillancetechnieken en de roep
om datasoevereiniteit.

Belangrijkste bronnen:
> Freedomlab, 2021, Toekomstverkenning
digitalisering 2030
> NRC, 11/10/2021, 2021, Het internet laat
je rondvliegen op je bedrijfsborrel
> Wunderman Thompson, 2021, New Trend
Report, Into the Metaverse

TRENDENS

Inhoud

Buiten
kantoortijd

HEEFT EEN RELATIE MET:
Alleen
samen

DIGITALISERING

>

>

Buitenkantoortijd

>
>
On demand

>
Het werk
verandert,
leren ook

Buitenkantoortijd
WAT IS HET?
Werk wordt steeds flexibeler en de
lockdowns van de coronapandemie hebben
dat alleen maar versneld. Thuiswerken
werd voor een deel van de bevolking de
norm. Digitale platforms en nieuwe
technologie maakten dat mogelijk.
Hierdoor zijn we steeds flexibeler
geworden in de manier en het moment
waarop we werken. We zijn in toenemende
mate in staat om zelf te bepalen hoe en
vooral ook waar we onze dag willen
doorbrengen. De behoefte aan eigen regie
was al voor de uitbraak van corona
zichtbaar, in onder meer de groei van het
aantal zelfstandig ondernemers en het
fenomeen digital nomads: mensen die hun
werk met reizen combineerden. Maar deze
trend gaat verder. Met de komst van 5G en
meer geavanceerde technologie kunnen
ook uitvoerende beroepen binnenkort op
afstand worden uitgevoerd. Zo worden
verschillende taken van helpdesks al door
westerse bedrijven geoutsourcet naar
bedrijven in Azië. Allerlei dienstverlening
kent door de steeds nauwkeuriger
wordende vertaalsoftware steeds minder
taalbarrières.
Niet alleen waar en wanneer we werken
wordt flexibeler, maar ook hoeveel we
werken. De balans tussen werk en privé
krijgt steeds meer aandacht. Zo eist
generatie Z meer flexibiliteit in werk en
ruimte voor zelfontplooiing. Ook de
FIRE-beweging en HOT-beweging zijn
hiervan voorbeelden (zie de trendens
‘Anders omgaan met geld’). Het CNV pleit
voor een 30-urige werkweek en historicus
en schrijver Rutger Bregman verwacht dat

we in 2030 nog maar 15 uur per week
zullen werken. Volgens hem is dit een
oplossing voor veel van de grote
problemen van deze tijd: stress, werkloosheid, emancipatie en vergrijzing.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Digitalisering en groei van technologie
maken dit mogelijk. Maar er is ook een
mentaliteitsverandering gaande. Door
hoge werkdruk en toename van burn-out
lijkt er meer behoefte aan eigen regie en
balans. Antropoloog James Suzman zegt
dat door de coronacrisis meer bewustzijn
is ontstaan dat de manier waarop we nu
werken onhoudbaar is. Hij noemt de
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pandemie een voorproefje van hoe de
post-9-tot-5-wereld eruit kan zien.
Sociologe Marguerite van den Berg
signaleert dat ons bestaan steeds onzekerder wordt. Zij ziet een oorzaak in het
feit dat we het belang van betaald werk
zwaar overschatten.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
De trend wordt onder andere zichtbaar
in de groei van het thuiswerken en de
behoefte die veel werknemers uitspreken
om dit te continueren.
Nieuwe initiatieven en mogelijkheden
maken de trend zichtbaar:

> “Frisse lucht snuiven en vitamine D
opdoen terwijl je werkt: Dat kan met
deze unieke kantoorfiets: niet out of
office, maar out in office (OiO).”
> The Impossible Tattoo van T-Mobile biedt
een kijkje in de mogelijkheden van het
5G-netwerk. Met de allereerste,
succesvol op afstand en in realtime op
de menselijke huid geplaatste tatoeage.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Er is iets gaande: werk verandert. Mensen
gaan anders tegen werk aankijken. Werk
vraagt andere vaardigheden van ons. En
andere omgevingen. Dit alles is van groot
belang voor de samenleving: hoe gaat
onze toekomst van werk eruitzien en hoe
vindt iedereen daarin zijn plek?

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Ondanks de behoefte die mensen
uitspreken voor het thuiswerken stappen
velen na de crisis toch weer in de auto en
in de file. Deels zal dat zijn omdat deze
trend niet voor iedereen is weggelegd. Ook
werkgevers aarzelen nog hoe het nieuwe
werken vorm te geven.

Belangrijkste bronnen:
> M. Van den Berg, 2021, Werk is geen
oplossing
> J. Kramer, 2021, Werk heeft het gebouw
verlaten
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Democratie in beweging
“Er is iets vreemds aan de hand met de democratie: iedereen lijkt ernaar te verlangen,
maar niemand gelooft er nog in”, aldus David van Reybrouck in zijn boek Tegen
Verkiezingen. In veel landen lijkt de representatieve democratie onder druk te staan.
Of anders gezegd: “In vrijwel elk westers land is er dezer dagen discussie over de
kwaliteit van de representatieve democratie”, aldus de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Ook in Nederland is er sprake van een
afnemend vertrouwen in de politiek. Uit het
jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek dat IPSOS
uitvoert in opdracht van de NOS blijkt dat
een meerderheid van zes op de tien
Nederlanders weinig of heel weinig
vertrouwen in de landelijke politiek heeft.
In een reeks van mogelijke verklaringen
worden daarbij (de nasleep van) de
toeslagenaffaire en grote thema’s als zorg,
woningmarkt en klimaat genoemd.
Het dalend vertrouwen in de politiek staat
niet op zichzelf. Toen eind 2020 door het
Verweij Jonker Instituut een onderzoek
werd gedaan naar verhalen van de
(groepen) Nederlanders die geen of
nauwelijks vertrouwen hebben in de
democratische rechtsstaat en zijn instituties, bleek dat het afnemend vertrouwen te
maken had met: onzichtbaarheid van de
overheid, onzichtbaarheid van de burger,
ongelijke behandeling, het niet horen van
de burger, en het als incompetent beoordelen van ambtenaren, politici en burgers.
Mensen zijn ontevreden over de manier
waarop ze gerepresenteerd worden. Het
gevoel niet vertegenwoordigd te zijn en niet
gehoord te worden, maakt mensen uit de
klasse met de minste hulpbronnen (het

precariaat) soms argwanend. Herman van
Gunsteren stelt in het artikel “De opstand
van tweederangsburgers” dat een toenemend aantal beter geïnformeerde mensen
is gaan beseffen dat ze in feite tweederangsburgers zijn. Hij betoogt dat outsiders in opstand komen tegen de elite door
niet meer te gaan stemmen, door op
populistische partijen te stemmen of te
demonstreren.
Ook lijkt er sprake van opbloeiend activisme. Het politieke debat vindt steeds
vaker online plaats: op sociale media zoals
Twitter, Facebook en andere virtuele
ontmoetingsplaatsen. Daarbij is de
toenemende macht van grote techbedrijven
een belangrijk aandachtspunt.
Techbedrijven kunnen bepalen welke
inhoud zij publiceren, mensen letterlijk het
zwijgen opleggen door een account te
blokkeren en content wel of niet online te
blijven bewaren.
Verdere technologisering en digitalisering
zijn steeds meer van invloed op het
veiligheidsgevoel van mensen. Nieuwe
technologieën zoals deep fakes en voice
cloning maken het moeilijker om echt van
nep te onderscheiden. Informatie wordt
ook sneller online met elkaar gedeeld.
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Daardoor groeit de online beïnvloeding,
bijvoorbeeld in aanloop naar verkiezingen.
Dit kan weer leiden tot het uitvergroten van
tegenstellingen. En heel concreet tot het
uiten van online bedreigingen en het
oproepen tot demonstraties. Ook lijken
tegenstellingen tussen groepen groter te
worden. Volgens het SCP hebben
Nederlanders het gevoel dat polarisatie
toeneemt.

coronapandemie. Er wordt gedemonstreerd en inwoners laten hun onvrede
blijken. Ook de grote thema’s als zorg,
woningmarkt en klimaat hebben op lokaal
niveau effect op het vertrouwen in de
gemeentelijke overheid. Als meest nabije
overheid heeft de gemeente de kans dit
vertrouwen te herstellen. En een in de
ogen van inwoners en ondernemers
betrouwbare overheid te zijn.

EN IN ALMERE:
In Almere blijven de opkomstcijfers bij
verkiezingen altijd wat achter bij de
landelijke gemiddelden. Net als in de rest
van Nederland zijn relatief weinig mensen
lid van een politieke partij. Het politieke
landschap is zeer divers en het aantal
fracties is groot. In maart 2022 zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen en zal
duidelijk worden in hoeverre de traditionele politieke partijen op eenzelfde wijze
en met dezelfde aantallen zetels vertegenwoordigd blijven.
Net als in de rest van Nederland ondervindt ook Almere de effecten van (de
nasleep van) de toeslagenaffaire en de

Belangrijkste bronnen:
> Herman van Gunsteren, 2018, “De opstand van tweederangsburgers”. In: Raad voor het
Openbaar Bestuur, #Woest! De Kracht van de verontwaardiging
> Maarten Koningsveld, 2021, Democratie in crisis.
> David van Reybrouck, 2016, Tegen Verkiezingen
> Verweij Jonker Instituut, 2020, Van persoonlijke krenking tot vertrouwensbreuk
> KNAW, z.j., Verkeert de representatieve democratie in een legitimiteitscrisis
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Insiders in opstand
WAT IS HET?
Het vertrouwen in de overheid staat onder
druk. De wijze waarop burgers uiting geven
aan hun onvrede wordt zichtbaar in hun
politieke participatie: door te stemmen op
populistische partijen, bewust niet te
stemmen of te protesteren. In plaats van te
kiezen voor ‘representatie’ kiezen mensen
voor ‘demonstratie’. Op straat neemt het
aantal protesten toe. Mensen die protesteren hebben een meer gevarieerde
achtergrond dan voorheen. Ook de
onderwerpen waarvoor men de straat
opgaat, zijn diverser. Protesteren lijkt
bovendien effectief te zijn. Eerst waren het
vooral de zogenaamde outsiders die in
opstand kwamen. Dat lijkt nu te veranderen. Steeds vaker zijn het politici die

besluiten zich van hun partij af te splitsen
en zich kritisch uiten over het politieke
systeem waar ze zelf onderdeel van zijn.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Herman van Gunsteren duidt dit als volgt:
“De steeds beter geïnformeerde en
mondiger burgers zijn gaan beseffen dat ze
in feite ‘tweederangsburgers’ zijn. Waarbij
ze zich ook steeds meer bewust zijn van
hun positie in het politieke machtsspel”.
Daarnaast was corona een belangrijke
versneller: angst en onzekerheid gaven
aanleiding om een bij sommigen mensen
jarenlang gekoesterd wantrouwen tegen
de overheid te uiten (#ikdoenietmeermee).
Steeds vaker wordt ook politici en rechters

Inhoud

verweten elitair te zijn. Men is van mening
dat belangrijke beslissingen in het
publieke domein niet meer plaats vinden
via het democratisch proces maar via
andere platforms zoals raden van toezicht,
adviesraden en niet democratisch gekozen
commissies.

niet als onrust, en ga minder monitoren en
meer luisteren. Ook ideeën over vernieuwingen van de democratie zijn relevant.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)

Steeds vaker komt er aandacht voor de
kracht van ‘het stille midden’.
Verder zien we steeds vaker dat burgers
en organisaties de gang naar de rechter
maken en zo hun gelijk halen tegen de
overheid en multinationals. Voorbeelden
zijn de zaak van Milieudefensie tegen Shell
en de zaak die Urgenda won van de
Nederlandse Staat. Mensen en organisaties
lijken niet langer te willen wachten
totdat de overheid de koers bepaalt.
Zij bepalen zelf.

Het aantal demonstraties is de afgelopen
jaren fors toegenomen. Wereldwijde
klimaatmarsen, coronademonstraties,
de grote betogingen tegen racisme en
politiegeweld, gele hesjes en boeren
protesten. Ook leraren en leerlingen
gingen de straat op, om te demonstreren
tegen het lerarentekort, ook in Almere.
In Almere ligt het opkomstpercentage bij
verkiezingen altijd wat lager dan het
landelijk gemiddelde. Relatief minder
mensen stemmen echter wel op relatief
veel partijen: Almere heeft 13 fracties in de
gemeenteraad. De wijze waarop invulling
wordt gegeven aan participatie is onderwerp van gesprek, vanuit het idee de
burgerparticipatie in de gemeente te
verbeteren. Er is concrete actie via de
initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Het ministerie van Binnenlandse Zaken
deed onderzoek naar de wijze waarop
overheden om kunnen gaan met protest
in de digitale samenleving. Drie aanbevelingen zijn ook relevant voor Almere. Leer
van protest, zie protest als democratie,

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?

Belangrijkste bronnen:
> Herman van Gunsteren, 2018, “De
opstand van tweederangsburgers”. In:
Raad voor het Openbaar Bestuur, #Woest!
De Kracht van de verontwaardiging
> Ministerie van Binnenlandse zaken,
2021, Strategische verkenning 4:
Democratie op straat: omgaan met protest
in de digitale samenleving
> Studiegroep IFV, 2020, Als één overheid
slagvaardig de toekomst tegemoet
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Achter de waarheid
WAT IS HET?
Steeds vaker wordt over de huidige tijd
gesproken in termen van een ‘post-truth’
tijdperk. Een tijd waarin de waarheid niet
langer lijkt te bestaan, of althans niet door
iedereen herkend wordt. Mensen weten
niet wat ze moeten geloven. Dat maakt
onzeker, ook online. Vooral ook omdat de
herkomst van berichten soms onduidelijk
is. Er is een drang om de eigen waarheid
tegenover die van de ander te zetten. Dit
kan leiden tot polarisatie.
Ook het vertrouwen in wetenschap staat
onder druk. Online is voor ieder standpunt
wel een onderbouwing te vinden. Online
zijn er steeds meer experts, waarbij het
niet altijd duidelijk hoe zij aan de expertise
komen die ze verkondigen. Naast verspreiding van (onzekere) informatie nemen ook
de mogelijkheden tot digitale beïnvloeding
toe. Mede door beeldmanipulatie en
technologieën als voice cloning.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Door digitalisering neemt het gebruik van
online media sterk toe. De snelheid
waarmee nieuws vervolgens via sociale
media wordt gedeeld, is groot. Toch blijft
de mediawijsheid van burgers achter.
Mensen weten nieuws niet altijd van
nep-nieuws te onderscheiden.
Zoekmachines en algoritmen bepalen in
toenemende mate de uitkomst van een
zoekopdracht. Ongemerkt worden mensen
dus een bepaalde richting op gestuurd die
hun veronderstellingen (online) lijken te
bevestigen. Er lijkt sprake van een

ontwikkeling dat overheden actief
reageren op online uitingen, soms zelfs
overgaan tot het sluiten dan wel blokkeren
van accounts.

WAAR ZIE JE HET AL?
(OOK IN ALMERE)
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blockchaintechnologie de inhoud op
internet te controleren.
De Europese Commissie stelde begin 2018
een programma op om nepnieuws te
bestrijden. Op verschillende plekken,
waaronder de meer traditionele media,
worden factcheckers gebruikt.

Vanuit Almere wordt de website Het
nieuws maar dan anders gemaakt. Dit is
een kritische website met content die
onder andere betrekking heeft op de wijze
waarop de Nederlandse overheid omgaat
met de bestrijding en beheersing van het
coronavirus.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
De relatief jonge bevolking van Almere
maakt veel gebruik van sociale media. Het
meeste nieuws is online nieuws en via
sociale media kan iedereen zijn nieuws
maken. Volgens Mark Deuze, hoogleraar
mediastudies, leven we steeds meer in een
mediacultuur zonder informatiehiërachie.
Dat kan eraan bijdragen dat mensen
verward raken. En dat is dan weer een
vruchtbare bodem voor allerlei
samenzweringstheorieën.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Onder de noemer ‘freedom of speech is not
freedom of reach’ werkt de Nederlandse
startup WordProof aan een manier om met

Belangrijkste bronnen:
> Freedom Lab, 2021, Toekomstverkenning Digitalisering 2030
> Yuval Noah Harari, 2019, 21 lessen voor de 21e eeuw
> Rathenau Insitituut, 2018, Digitalisering van het nieuws – Online nieuwsgedrag,
desinformatie en personalisatie in Nederland Den Haag
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Globalisering

Globalisering en geopolitieke verschuivingen
Nederland, als handelsland, profiteert van
globalisering. Globalisering biedt kansen,
maar helaas niet voor iedereen. De
effecten van globalisering worden zichtbaar in de samenleving doordat de baten
niet evenwichtig worden verdeeld.
Voordelen zijn moeilijk herkenbaar, nadelen
ongelijk verdeeld, aldus het Centraal
Planbureau (CPB).
De geopolitieke verhoudingen verschuiven:
de opkomst van China, de Russische
inmenging in bijvoorbeeld de Krim en Syrië
en de effecten van Brexit, in de internationale verhoudingen is machtsdenken terug
van weggeweest. Dit brengt ook angst met
zich mee, Angst voor invloed van buitenlandse mogendheden, voor inmenging in
lokale politiek, angst voor een boycot,
angst voor cybercrime, angst voor grote
prijsstijgingen. Wat je van ver haalt, is dan
niet langer lekker goedkoop.

Globalisering is een proces van voort
schrijdende internationalisering van de
productie van goederen en diensten
waardoor nationale economieën steeds
meer met elkaar verweven raken. Mede
onder invloed van technologie en de
toegenomen vervoersmogelijkheden en
–snelheid wordt de wereld gevoelsmatig
steeds kleiner.

Ontwikkelingen die buiten Nederland
plaatsvinden, zijn van invloed in ons land.
Veel van wat er in Nederland geconsumeerd wordt, is afkomstig uit het buitenland. Mensen zijn via een beeldscherm op
een armlengte afstand. De snelheid
waarmee informatie (in de breedste zin van
het woord) gedeeld kan worden, neemt nog
steeds toe. Deze ontwikkeling heeft impact
op de economie en financiële systemen, de
(wereld)politiek, de ontwikkeling van
technologie, de sociale verbanden en de
instituties.

Maar: de 21ste eeuw kan nog de eeuw van
Europa worden. Europa is zich volgens Rob
de Wijk dankzij Trump, Xi, Poetin, Brexit en
corona wederom aan het uitvinden.
Volgens hem hebben we geen andere keus
dan door intensieve samenwerking de
typisch Europese democratische waarden
te beschermen en te versterken.
Naast globalisering wordt ook gesproken
van ‘glokalisering’. Dat is globalisering
gecombineerd met de vraag naar meer
lokale producten/ lokaal geproduceerde
producten. Mede als gevolg van de
wereldwijde coronapandemie wordt vanaf
2020 de vraag gesteld of er in de toekomst
sprake zal zijn van de-globalisering. Op dit
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moment wijst nog niets op een dergelijke
trend. Integendeel. In Nederland is de
export de afgelopen periode enorm
gestegen; ook ten opzichte van de periode
van voor de coronacrisis.

EN IN ALMERE:
In Almere voelen we natuurlijk direct en
indirect ook de gevolgen van globalisering.
Tegelijkertijd zien we een toenemende
vraag en aanbod van lokale producten.
Denk aan de Flevourbox, het al langer
bestaande initiatief Almeerse Weelde en
lokale wijnen en bieren. Vereniging
Flevofood is een collectief van ruim 50
boeren, producenten en verwerkers dat
streeft naar een korte keten in Flevoland.
De provincie Flevoland en Aeres
Hogeschool zijn ook partners.

Belangrijkste bronnen
> CPB, 2018, Policy Brief: “Inclusieve
Globalisering”
> Freedom Lab, 2021, Toekomstverkenning
Digitalisering 2030
> SCP, 2021, Dealen met de grote wereld.
Globalisering in de publieke opinie en op
het werk
> Rob de Wijk, 2021, De slag om Europa
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Wat je van ver haalt.... is niet meer zo goed(koop)
WAT IS HET?
Producten die van ver komen, worden
duurder. Dat heeft nogal wat effect, want
wij halen relatief veel hightech-producten
uit onder andere China en Taiwan,
bijvoorbeeld computers, laptops en
mobiele telefoons. Maar ook zaken die
gebruikt worden in de industrie en in de
bouw, zoals zonnepanelen.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Tijdens de coronapandemie zijn beperkingen opgelegd die een effect hadden op
het importeren (en exporteren) van
goederen. Die beperkingen (winkelsluiting,
avondklok, dichte grenzen) hebben ertoe
geleid dat niet enkel het invoeren van
producten stokte, ook de productie van
goederen werd stilgelegd.
Opvallend genoeg is juist het herstel van
de internationale economie mede oorzaak
van het duurder worden van producten. De
economie trekt aan, maar logistieke
capaciteit is beperkt. Transportkosten
worden hoger en producten worden later
geleverd. Naast transportkosten worden
ook grondstoffen duurder (grondstoffenschaarste). Er is sprake van een ‘totale
gekte’ op de wereldwijde markt.
Verder zijn particulieren die via webshops
bij bedrijven buiten de Europese Unie
bestellen sinds 1 juli 2021 duurder uit.
Onder invloed van Europese wetgeving
moet over alle producten, ongeacht de
prijs, nu 21% BTW worden betaald.
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WAAR ZIE JE HET AL
(OOK IN ALMERE)?
Het effect van deze prijsstijgingen is bij
sommige consumenten dat ze even
helemaal niets meer kopen. Zelfs in winkels
als Action is prijsstijging zichtbaar. In de
bouw zijn voorbeelden van zowel een forse
stijging van prijzen als latere levering. Een
voorbeeld hiervan is het riet, afkomstig uit
China, dat gebruikt wordt voor
dakbedekking.

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?
Een stijging van grondstoffenprijzen, heeft nu
al effect op de voorgenomen woningbouw in
Almere. Vooral de laatste maanden zijn
materialen waarbij tijdens de productie veel
energie (gas) wordt gebruikt veel sneller in
prijs gestegen. De vraag naar -sommigematerialen is groter dan het aanbod. Los
van de materialen zijn ook uurlonen van
werklieden zoals timmermannen,
stukadoors, installateurs behoorlijk
gestegen. Op consumentenniveau zien we
dat dagelijkse boodschappen en andere
producten voor de Almeerder duurder
worden, net als in de rest van Nederland.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
Hiertegenover staat een mogelijke trend
van het terughalen van de productie naar
Nederland. Jack van der Veen, hoogleraar
Supply Chain aan Nyenrode Business
Universiteit stelt dat reshoring aan een

opmars bezig is. Volgens Van der Veen
denken (veel) ondernemers erover na de
hele productielijn naar Europa te halen. De
afgelopen periode werd dit ook zichtbaar in
de wens om strategische goederen zoals
vaccins en mondkopjes in Nederland en/of
Europa te laten produceren.
Een andere beweging is ‘local to local’,
gericht op het verkorten van productie- en
distributieketens. ‘Goedkoop’ is dan niet de
belangrijkste drijfveer: mensen willen
weten wie producten heeft gemaakt, wat
de productieomstandigheden waren, en of
die productie ook duurzaam plaatsvindt.

Belangrijkste bronnen:
> Martijn Groenleer, 2021, De coronacrisis
als versnelling van het proces van
lokalisering
> SCP, 2020, Dealen met de grote wereld
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WAT IS HET?
De komende jaren zal naar verwachting de
online criminaliteit blijven toenemen. In
het Cybersecuritybeeld van de NCTV wordt
gewezen op een verdere toename van
digitale risico’s en digitale dreiging. Er zijn
verschillende en uiteenlopende vormen
van cybercrime. Het gaat dan bijvoorbeeld
om vormen van identiteitsfraude, koop- en
verkoopfraude, hacken en cyberpesten
(laster, stalking, chantage en bedreiging
met geweld via internet). En vormen
van traditionele criminaliteit die zich
verplaatsen naar de onbegrensde online
wereld.

WAAROM GEBEURT HET NU?
Onder invloed van met name digitalisering verplaatst een steeds groter
deel van het maatschappelijk leven
zich naar de online-ruimte.
Beveiliging lijkt niet altijd sluitend en
burgers en bedrijven weten ook niet
altijd hoe zich te wapenen.
Cybercriminelen vinden allerlei
wegen om beveiliging te omzeilen.

WAAR ZIE JE HET AL
(OOK IN ALMERE)?

WAT IS DE RELEVANTIE
VOOR ALMERE?

Niet alle vormen en gevallen van cybercrime worden geregistreerd. Waar die wél
worden geregistreerd is een toename te
zien. Door de Nationale Politie wordt die
toename in samenhang beschreven met
bijvoorbeeld het afnemen van woninginbraken: Criminaliteit 2020: minder woninginbraken, meer cybercrime. Online fraude
neemt eveneens toe. Ook in Almere werd
dit de afgelopen periode zichtbaar.

In het rapport van de NCTV wordt aandacht
gevraagd voor de groeiende kloof tussen
enerzijds de digitaal weerbaren en
anderzijds de niet weerbaren. Inwoners,
ondernemers en ook overheden kunnen
slachtoffer worden van cybercrime. In het
verlengde daarvan pleit de WRR voor een
betere voorbereiding op digitale ontwrichting en een meer weerbare samenleving op
dat gebied.

WAT ZIJN TEGENTRENDS
OF TEGENGESTELDE
ONTWIKKELINGEN?
De kansen die digitalisering en technologisering biedt, zijn beschreven bij de
trendens ‘De slimme Stad’.
Hoewel veel digitale dienstverlening
wordt omarmd, zijn er bijvoorbeeld ook
mensen die zich niet veilig voelen bij het
online bankieren.

Belangrijkste bronnen:
> Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 2021, Cybersecuritybeeld
Nederland
> Nationale Politie, 2021, Criminaliteit 2020: minder inbraak, meer cybercrime
> Huib Modderkolk (2019), Het is oorlog, maar niemand die het ziet
> WRR, 2019, Voorbereiden op digitale ontwrichting
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Bij de start van deze trendverkenning hebben we de samenwerking gezocht met
Saar van der Spek, Ontroerende Zaken. Bovendien lieten we ons inspireren door de
Corona Chronicles van het Trendbureau Overijssel. We werkten met een kerngroep
bestaande uit collega’s van de teams Unit Strategie, Onderzoek & Statistiek, het Interim
Bureau Almere (IBA), de raadsgriffie en Bestuursadvies. Tweemaal in het proces
organiseerden we een bijeenkomst met collega’s van de verschillende afdelingen: een
klankbordgroep. Eerst hebben we gezamenlijk trends en ontwikkelingen in beeld
gebracht. Later in het proces heeft de klankbordgroep gereflecteerd op de opbrengst
van het onderzoek en de relevantie ervan voor Almere.

Een stuurgroep van burgemeester, griffier
en gemeentesecretaris stuurde het
proces. Hiermee wilden we het onafhankelijke karakter van de trendverkenning
onderstrepen. De trendverkenning is geen
politiek product, geen bestuurlijk document en ook geen ambtelijke exercitie.
Het is een bril die gebruikt kan worden
om naar de toekomst van de stad te kijken.
De stuurgroep kwam gedurende dit proces
drie keer bijeen. De voortgang is ook twee
keer besproken in het directie- en
managementoverleg van de gemeente
Almere.

HOE HEBBEN WE GEWERKT
Het speuren naar trends is vooral het
uitsteken van je antenne: alles lezen wat
los en vast zit, documentaires kijken,
sociale media volgen, experts raadplegen.
In het najaar van 2020 zijn we daar al mee
begonnen: we hebben ons breed georiënteerd op ontwikkelingen in de wereld,
Nederland en Almere. Dat heeft geleid tot

een ‘staalkaart’ van ontwikkelingen, een
eerste stap in aanloop naar deze trendverkenning. In juni 2021 zijn we gestart met de
trendverkenning zelf. Een tweede bron was
het raadplegen van een grote groep
experts van de gemeente. We hebben hen
gevraagd: welke trends en ontwikkelingen
verwacht je de komende jaren op jouw
vakgebied? In de trendverkenning hebben
we binnen de context van 8 megatrends
27 trendensen geïdentificeerd.

LANGS TWEE SPOREN OP ZOEK
NAAR TRENDENSEN:
We hebben twee methodes gebruikt om op
zoek te gaan naar trendensen. De eerste
methode gaat van groot naar klein. We
starten bij een megatrend. Wat is de
megatrend? Wat zijn precies de ontwikkelingen die zich afspelen? Wat weten we
zeker dat gaat gebeuren? En: welke
verandering zien we in de samenleving?
Welke signalen zien we van die verandering? Bij deze methode hebben we gebruik
gemaakt van een grote mindmap waar we
allerlei ontwikkelingen en trends in kaart
brachten en de onderlinge relaties in beeld
brachten.
De tweede methode gaat van klein naar
groot: welke signalen zien we in de
samenleving, in de kunst, in de media? Wat
valt ons op? Hoe duiden we die signalen?
Zien we een patroon? Zien we op basis van
een reeks signalen een bredere trendens?

Kunnen we die trendens in verband
brengen met een of meerdere megatrends? Bij deze methode hebben we
gebruik gemaakt van een groot moodboard
waarop we signalen van allerlei aard
hebben verzameld en geordend.

RELEVANTIE VOOR ALMERE
Een belangrijke stap in de trendverkenning
is het kijken naar de relevantie voor
Almere. Sommige trends doen zich in
Nederland voor, maar minder of nóg niet in
Almere. Andere trends zijn juist heel
Almeers. Om dat te onderbouwen hebben
we gebruik gemaakt van data over Almere
en is Almere vergeleken met andere
steden. Ook maakten we de verbinding met
het Mentality-model van Motivaction. In dit
model zijn dominante leefstijlen van
inwoners van Almere in beeld gebracht.
Daaruit kunnen we als we met de uitkomsten van de verkenning aan de slag gaan,
afleiden hoe mogelijke trends aansluiten
bij de leefstijl en waarden van Almeerders.
(Zie voor meer informatie de uitgebreide
toelichting op de volgende pagina.)
De literatuur die we gebruikten, is terug te
vinden in de bronnenlijst. Ook zijn relevante links naar artikelen of publicaties in
de beschrijving van de afzonderlijke trends
opgenomen. Een overzicht van achterliggende signalen en linkjes naar nieuwsberichten is op verzoek beschikbaar.

Verantwoording - toelichting op Mentality-model
HET GEBRUIK VAN HET
MENTALITY-MODEL VAN
MOTIVACTION IN DEZE
TRENDVERKENNING
Bij de trendverkenning hechten we veel
waarde aan de relevantie van het onderzoek voor Almere. Welke trends zijn meer
of minder relevant voor deze stad? Welke
trends zullen zich waarschijnlijk wel of
juist veel minder voordoen? Omdat trends
vaak gedreven worden door waardenveranderingen in de maatschappij, zochten we
een model dat inzichtelijk kan maken
welke waarden dominant zijn in Almere.
We hebben hiervoor het Mentality-model
van Motivaction gebruikt.
Mentality is de naam van het waarden- en
leefstijlenmodel waarmee Motivaction ons
meer inzicht kan geven in wat Almeerders
drijft. Motivaction stelt dat met het
verdwijnen van de verzuilde samenleving
de invloed van demografische en sociale
kenmerken op opvattingen en gedrag van
mensen sterk is verminderd. In plaats
daarvan zijn waarden steeds bepalender
geworden voor leefstijl en gedrag. Dat
betekent dus dat mensen met een gelijk
sociodemografisch profiel vaak zeer
uiteenlopende leefstijlen, maatschappelijke opvattingen en (media-) consumptiepatronen hebben.
Motivaction onderzoekt langjarig de
waardenpatronen van mensen aan de hand
van 60 stellingen over tal van onderwerpen
(doelen in het leven, maatschappij, milieu,
financiën, overheid, werk, vrije tijd,
consumeren, sociale relaties). Hieruit
vloeien acht Mentality-milieus voort.

MENTALITY-MILIEUS IN ALMERE
Waarden kunnen verschillen per regio.
Hierdoor verschilt ook de verdeling van de
Mentality-milieus per regio. Wij hebben de
verdeling van de milieus over Almere laten
onderzoeken. Deze vertoont veel

overeenkomst met Nederland. Waar
Almere in eerdere jaren afweek van
Nederland, zijn die verschillen nu nagenoeg verdwenen. Nader onderzoek kan wel
verschillen tussen stadsdelen en wijken
laten zien.
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Bronnenlijst
In deze bronnenlijst tonen we de belangrijkste schriftelijke bronnen én (separaat) een
lijst met video’s en podcasts.
Naast deze bronnenlijst staan in de tekst allerlei linkjes naar artikelen, websites etc.
Die zijn niet allemaal in deze lijst opgenomen maar een aanvullende bronnenlijst is wel
opvraagbaar via unitstrategie @almere.nl.
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