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Hoe ziet Nederland er uit in 2021? 

Bezuinigen 

bezuinigen bezuinigen bezuinigen bezuinigen.

‘Hé, het kan best met wat minder!’

zuinigen zunigen zunign zungn zung zun zon

ZON

‘Efficiency-slagen hebben we nodig. Nodig om de samenleving van de toekomst te kunnen betalen.’ Ja 
ja. Inderdaad. Ja. Welnu. Het kan ook met zon. 

Voorwoord
Nathalie Lecina, partner Instituut Maatschappelijke Innovatie
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En we hadden onszelf  een extra uitdaging ge-
steld. De uitdaging om deze verkenning te doen 
zonder financier. Eerlijkheid gebiedt te zeggen: 
dat bleek toch ingewikkelder dan verwacht. In-
gewikkeld, omdat we (en dan bedoel ik natuur-
lijk vooral mezelf) ons zo makkelijk laten leiden 
door dat wat wel betaald wordt. En het ligt niet  
voor de hand een bundeling uit te brengen zon-
der gebruik te maken van de ‘gebaande paden’.
Tegen geringe kosten. Wel nu het is gelukt.

In deze bundeling zijn essays opgenomen van 
spannende en mooie mensen met bijzondere kijk 
op de toekomst van Nederland. Elk essay is ook 
in een poster uitgebeeld. De posters zijn bedoeld 
om uit te knippen, op te hangen, uit te printen, te 
gebruiken als cadeaupapier,  alles om  de bijzon-
dere gedachtes onder de aandacht te brengen. 
Elk essay, elke poster is te vinden op de website 
www.verkenningnieuwnederland.nl. Print ze uit, 
leg ze neer in trein, bij collega’s. Verspreid de ge-
dachtes, al was het maar omdat ze allemaal op 
unieke wijze tot denken aanzetten  (en koop het 
boek via www.verkenningnieuwnederland.nl).

Rest mij nog alle auteurs uit de grond van mijn 
hart te danken, de auteurs die zo geduldig wa-
ren. In het bijzonder dank ik Floor Jaspers die 
een groot deel van het redactiewerk voor haar 
rekening heeft genomen, Susan Bink die in haar 
vrije tijd heeft meegedacht over de vormgeving. 
En laat ik Pieter-Jan Bouwmeister, Gertrud 
Blauwhof  en Willem Verbaan niet vergeten, zon-
der wiens energie van het eerste uur dit nooit tot 
stand zou zijn gekomen. 

Geniet van het lezen, doorgeven, schrijven, knip-
pen en plakken. Laat dit een start zijn van nog 
meer bijzondere gedachten...

Nathalie Lécina 
Partner Instituut Maatschappelijke Innovatie  
IMI is aanjager van vernieuwingsprocessen, waarbij 
de kracht van burgers, bewoners, ‘de gewone mens’ 
ingezet wordt.

Zon? Een bron van energie die zonder erom te 
vragen blijft geven. Al is het slecht weer, de zon 
is er altijd. Een soort kernenergie, die als je goed 
kijkt ook in ieder van ons aanwezig is om vooruit 
te blijven gaan. 

De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapo-
latie van het heden geweest. Morgen zal anders 
zijn dan gisteren. En morgen hebben we andere 
wensen. Want terwijl we gewoon zijn te denken 
in extrapolaties, zijn er in de samenleving altijd 
mensen die ‘nieuwe dingen zien’ of  ‘nieuwe din-
gen bedenken’. Zij ondernemen iets of  gaan al-
lianties aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen 
dat het goed is. Of  omdat ze denken dat het 
roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar 
Onzekerheidskunde het verwoordt. De gedachte 
om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatie-
ven te ontplooien die geen garantie kennen uit 
het verleden.

De uitdaging met dit boek is de verkenning 
naar dat wat we niet zien. Welke oplossingen en 
ideeën bevinden zich buiten het gebaande pad 
en zijn geestverruimend voor de discussies van 
vandaag? Of, met een knipoog naar zon, welke 
initiatieven zijn zo logisch, maar vergeten we te 
zien door de bewolking?

Grote namen en minder bekende intelligente 
denkers hebben we gevraagd om te laten zien 
waar volgens hun Nederland maatschappelijk 
beter kan. 

We prijzen ons zeer gelukkig met de mooie stuk-
ken die we hebben ontvangen. De vernieuwende 
perspectieven die we hebben gekregen kunnen 
we nu doorgeven.

Het was geen simpele weg. We besloten deze 
weg te gaan zonder van te voren een duidelijk 
doel te hebben. Ja, een bundeling, met korte es-
says, en elk essay vernieuwend en met ideeën 
over ‘meer maatschappelijke baten’. Een beeld 
van wat goed en slecht was hadden we niet. En 
nu nog steeds niet. We hebben het geweten...
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 
geweest. Morgen zal anders zijn dan gisteren, met andere wensen, 
andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 
zien’ of  ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen en gaan allianties 
aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen dat het goed is. Soms om-
dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 
verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 
geen garantie kennen uit het verleden.

Nederland is mooi, sterk en rijk. Rijk aan mensen en rijk aan ideeën. 
Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 
Nederland maatschappelijk beter kan. Ze dagen je uit om ook zelf  aan de slag 
te gaan...

DE ACHTERKANT OP Z’N KOP. VOOR WIE ECHT NIEUWSGIERIG IS. Power to the pensions (Adrian de Groot Ruiz) – Curatieve gezondheidszorg  (Joost 
Zaat) – Zin en onzin van kwaliteits indicatoren in de Zorg (Annemarie van Dalen) – Anders Rijden, Beter Ondernemen (Bas Pastoor) – Energy Banking 
(Camiel Versluis) – Tijd voor Rijksdatastaat (Margot Weijnen en Judith Schueler) – Nieuwsgierig, durf jij dat nog te zijn (Elsbeth Koek) – Kiesrecht 
2019 (Guido Enthoven) – Eigenwijs blijven dromen (Menno Lammers) – Sociale netwerken in krachtwijken: kans voor participatie (Laura Hornick – 
Economie: een kwestie van geloven (Julien Haffmans) – Van massaproductie naar productie door de massa (Jurgen van der Heijden) – Schetsen voor 
authentiek leiderschap (Els Schopman) – Lang leve de bouw! (Klaartje Molthof en Marleen Sanders) – Waarom onderwijs? (Meike van de Linde) – Zelf 
doen! (Jurriaan Cals) – Wie heeft er wat te melden? (Floor Jaspers) – Opheffen is de maat voor succes (Jeroen Fikkers en Hester van der Burg) – De 
tien onderwerpen van Nederland (Jan Turk) – Staat van geest is staat van zijn (Marjorieke Glaudemans) – 100 jaar Chinezen in Nederland (Yung Lie) – 
Publieken onderzoeken in 2021 (Floor Basten) – Inspirerend onderzoek (Derk Jan Stobbelaar en Jet Proost) – Toegang tot opdrachtonderzoek (Guido 
Enthoven). Met dank voor de redactie en vormgeving aan:
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Deze pagina’s maken deel uit van het boek  
‘Verkenning Nieuw Nederland’.  
Kijk voor meer essays en inspirerende 
ideeën om je heen en op: 
www.verkenningnieuwnederland.nl  
(Daar is het ook mogelijk een fysieke  
versie van het boek te bestellen)
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