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Inleiding
Nemen robots onze banen over? Zullen cryptomunten de huidige valuta verdringen? Staat 

ons een nieuwe economische crisis te wachten? Zullen we een succesvolle transitie maken 

van een lineaire naar een circulaire economie? Zal de globalisering doorzetten of leidt een 

internationale handelsoorlog tot een meer gesloten economie? Is de Europese Unie nog een 

lang leven beschoren? En is het Nederlandse sociale zorgstelsel houdbaar in het licht van de 

vergrijzing?

De laatste jaren is er in de Nederlandse media veel aandacht 
voor dit soort vragen over de toekomst van de Nederlandse 
concurrentiepositie, de arbeidsmarkt, het sociale zekerheids-
stelsel en de kwetsbaarheid van de Nederlandse economie. 
Het gaat hierbij niet om eenvoudige vragen en de antwoor-
den die geschetst worden zijn dus ook niet eenvoudig. Ze 
zijn eerder meervoudig, in die zin dat verschillende experts 
verschillende antwoorden geven op bovenstaande vragen.

Het is dus niet vreemd dat Stichting Toekomstbeeld der 
Techniek (STT) in 2017 gestart is met de toekomstverken-
ning Economie. Op het moment dat toekomstgerichte vra-
gen te kenmerken zijn door een hoge mate van complexiteit 
en onzekerheid kunnen we niet meer toe met voorspellingen 
of prognoses. Het is dan verstandiger om gebruik te maken 
van methoden om de toekomst te verkennen. Methoden van 
toekomstverkenning, zoals scenarioplanning, roadmapping of 
future prototyping, worden sinds de tweede helft van de vorige 
eeuw steeds vaker ingezet in bedrijfsleven en overheidsorga-
nisaties voor strategische en innovatieve doeleinden.

Het doel van de toekomstverkenning Economie is om beleids-
makers, strategen en beslissers uit het Nederlandse bedrijfs-
leven, kennisinstellingen en overheid te informeren over 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen die de Nederlandse 
economie beïnvloeden en ze te helpen strategische beslis-
singen te nemen over de toekomst. Technologische ontwik-
kelingen staan hierbij centraal; dit is een belangrijk uitgangs-
punt voor alle verkenningen die STT uitvoert. Maar minstens 
zo belangrijk is dat technologische ontwikkelingen niet op 
zichzelf staan, maar beïnvloed worden – en op hun beurt 
weer invloed uitoefenen – op andersoortige ontwikkelingen, 
zoals demografische, ecologische en politieke ontwikkelin-
gen. Naast het verkennende aspect is dus ook het interdis-
ciplinaire aspect belangrijk bij het bestuderen van mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen.

Over het project

De toekomstverkenning Economie bestaat uit drie fasen: een inventariserende, een verbeeldende en een richtinggevende fase.

Fase 1: Inventariseren
In de eerste fase wordt door middel van deskresearch en expertinterviews een inventarisatie gemaakt van de belang-
rijke trends en ontwikkelingen die tussen nu en 2050 van invloed zullen zijn op de Nederlandse economie. 

Fase 2: Verbeelden
In de tweede fase van het project ligt de nadruk op het verbeelden. De inzichten en vraagstukken die zijn voortgeko-
men uit fase 1 zijn de basis voor het ontwikkelen van toekomstscenario’s. De scenario’s zijn verhalen over mogelijke 
toekomstige situaties. 

Fase 3: Richting geven
In de laatste fase van de verkenning ga ik met verschillende stakeholders en experts in gesprek over inzichten en aan-
bevelingen die de trendanalyse en de toekomstscenario’s opleveren. We gebruiken een serious game om dit gesprek 
te voeren. Ook geven we antwoord op de onderzoeksvragen. 

In maart 2019 zal de verkenning afgerond worden en de eindresultaten worden gepubliceerd. Heeft u interesse in een presenta-
tie, workshop of het spelen van de serious game in het kader van deze verkenning? Neem dan contact op met projectleider Silke 
den Hartog via denhartog@stt.nl

mailto:denhartog@stt.nl
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2.1 Ontwikkelingen op het gebied van  
demografie en arbeidsmarkt
• De wereldbevolking groeit en steden worden groter. Ook 

worden steden complexer en kwetsbaarder voor de gevol-
gen van klimaatverandering. De komende decennia zal er 
veel behoefte zijn aan oplossingen voor deze uitdagingen.

• Wereldwijd raakt welvaart steeds meer geconcentreerd. 
In 2018 bezaten de 1% rijkste mensen ter wereld de helft 
van het mondiaal vermogen. Hun aandeel in de globale 
welvaart steeg van 42,5% in 2008 (het hoogtepunt van de 
financiële crisis ) tot 50,1% in 2017.

• Ook de internationale economische macht is sterk gecon-
centreerd: 1318 multinationals zijn verantwoordelijk voor 
60% van het wereldinkomen. 40% van hun rijkdom is in 
het bezit van slechts 147 bedrijven. De concentratie van 
macht hoeft niet slecht te zijn, maar maakt de wereldeco-
nomie wel kwetsbaar.

• Nederland heeft een gunstige concurrentiepositie mede 
dankzij de relatief hoogopgeleide beroepsbevolking. Hu-
man capital wordt steeds vaker gezien als een belangrijke 
productiefactor die van grote waarde is voor onze econo-
mie. 

• Nederland vergrijst en heeft mede daardoor een krimpen-
de beroepsbevolking. Voor de lange termijn verwacht men 
in Nederland een tekort aan arbeidskrachten in de IT- en 
zorgsector en in technische beroepen. Hoogopgeleide mi-
granten kunnen tekorten voorkomen of tegengaan. 

• De vergrijzende bevolking zet druk op ons sociale stelsel 
en kan leiden tot spanningen tussen bevolkingsgroepen. 
De vergrijzing zorgt tegelijkertijd voor een silver economy,  
want ouderen zijn langer actief en hebben meer te beste-
den dan vorige generaties. 

• Door nieuwe toepassingen van o.a. robotica, sensortechno-
logie en gezondheidstechnologie kunnen ouderen langer, 

gezonder en zelfstandiger leven en langer actief zijn op de 
arbeidsmarkt of als vrijwilliger. 

• Flexibilisering van arbeid geeft mensen meer regie over 
werktijden en maakt het makkelijker om meerdere taken 
te combineren (bijvoorbeeld zorg, werk en opleiding). 
In combinatie met werken op afstand (tijd- en plaats-
onafhankelijk werken) kan deze flexibilisering leiden tot 
verhoogde arbeidsparticipatie. Een nadeel is dat het ver-
vagen van grenzen tussen werk en privé de kans op stress 
vergroot.

• In Nederland is sprake van baanpolarisatie: groei aan de 
bovenkant én aan de onderkant van de arbeidsmarkt en 
een krimpend middensegment. Hierdoor worden inko-
mensverschillen steeds groter. Dit kan leiden tot maat-
schappelijke ongelijkheid en onvrede onder de mensen 
die slechter af zijn dan anderen.

Bronnen

Badir, M. (2018). Besteedbaar inkomen van huishoudens staat al bijna 40 jaar vrijwel stil.  
Geraadpleegd van https://economie.rabobank.com/publicaties/2018/februari/besteedbaar-inkomen-huishoudens-nederland-staat-vrijwel-stil/

CBS (2017). Inkomensongelijkheid en –herverdeling 2001-2015.  
Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/37/inkomensongelijkheid-en-herverdeling-2001-2015

CPB Policy Brief 2016/14, Flexibiliteit op de arbeidsmarkt.  
Geraadpleegd van https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-14-Flexibiliteit-op-de-arbeidsmarkt.pdf

Euwals, R., M. de Graaf-Zijl & D. van Vuuren (2016). Lusten en lasten ongelijk verdeeld. Verklein verschillen vast, flex en ZZP. 
Kooiman, N., A. de Jong, C. Huisman, C. van Duin & L. Stoeldraijer (2016). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040: sterke regionale 

verschillen. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)/ Planbureau voor de leefomgeving (PBL), aug. 2016.  
Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/39/regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-2016.pdf

Neate, R. (2017). Riches 1% own half the world’s wealth, study finds.  
Geraadpleegd van https://www.theguardian.com/inequality/2017/nov/14/worlds-richest-wealth-credit-suisse

PBL/CPB (2015). Nederland in 2030 en 2050, Twee referentiescenario’s. Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, Den Haag. Geraadpleegd van https://www.
cpb.nl/publicatie/toekomstverkenning-welvaart-en-leefomgeving-wlo-2015

Simoens, K. (2011). 147 superbedrijven ‘controleren’ wereldeconomie. Geraadpleegd van http://www.standaard.be/cnt/gen3hco4t
Stoeldraijer, L, C. van Duin & C. Huisman (2017). Bevolkingsprognose 2017-2060: 18,4 miljoen inwoners in 2060. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 

statistische trend. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/51/bevolkingsprognose-2017-2060-18-4-miljoen-inwoners-in-2060.pdf

Als de wereldbevolking van 60 jaar en ouder een soeve-
reine natie zou zijn, dan zou dat, na de VS en China, de 
derde grootste economie ter wereld zijn.

Jongeren geboren tussen 1980 en 2000 – ook wel mil-
lenials genoemd – hebben het financieel slechter dan de 
generaties voor hen op dezelfde leeftijd:
• Meer studieschuld 
• Stijgende huizenprijzen
• Meer schulden
• Minder kans vermogen op te bouwen
• Meer tijdelijke en flexibele arbeidscontracten
• Minder pensioensopbouw.

In 2018 was de inkomensongelijkheid in Europa het 
kleinste en in het Midden-Oosten het grootst. In de VS, 
China, Rusland en India is de inkomensongelijkheid het 
hardst gegroeid ten opzichte van de jaren ’80.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/37/inkomensongelijkheid-en-herverdeling-2001-2015
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-14-Flexibiliteit-op-de-arbeidsmarkt.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/39/regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-2016.pdf
https://www.theguardian.com/inequality/2017/nov/14/worlds-richest-wealth-credit-suisse
https://www.cpb.nl/publicatie/toekomstverkenning-welvaart-en-leefomgeving-wlo-2015
https://www.cpb.nl/publicatie/toekomstverkenning-welvaart-en-leefomgeving-wlo-2015
http://www.standaard.be/cnt/gen3hco4t
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/51/bevolkingsprognose-2017-2060-18-4-miljoen-inwoners-in-2060.pdf
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2.2 Ontwikkelingen op het gebied van  
geopolitiek en bestuur

• De Nederlandse economie raakt steeds meer verweven 
met het buitenland. Nederlandse producten worden naar 
steeds meer landen, over verdere afstanden, geëxporteerd 
en productieketens versnipperen en internationaliseren.

• Er ontstaat een multipolaire internationale orde. Door de 
rise of the rest zetten nieuwe, opkomende economieën de 
westers-georiënteerde economische verhoudingen onder 
druk. Daarnaast zijn er steeds meer non-state actors die 
invloed uitoefenen op overheden, burgers en bedrijven, 
zoals non-profit organisaties, religieuze organisaties en 
multinationals.

• Door de vierde industriële revolutie, de opkomst van de 
kenniseconomie en informatiewerkers worden data en 
kennis enorm belangrijk. Bedrijven of overheden die veel 
data in handen hebben en die data succesvol weten te 
ontsluiten hebben een sterke machts- en marktpositie.

• Snelle technologische ontwikkelingen vergroten onze af-
hankelijkheid van landen met toegang tot de benodigde 
grondstoffen voor bepaalde technologische toepassin-
gen, zoals China, Rusland en de De Republiek Congo.

• Geo-economie 2.0: Het risico op internationale conflicten 
neemt toe en landen zetten vaker institutionele maatrege-
len in (zoals boycots, georkestreerde migratie of gebruik 
van olie en gas) om toegang tot bepaalde grondstoffen te 
krijgen of economische groei veilig te stellen.

Hoe internationaal is de Nederlandse economie?

7e goederenexporteur van de wereld in 2015 (t.w.v. 488 miljard US dollar)

8e dienstenexporteur van de wereld in 2015 (t.w.v. 125 miljard US dollar)

3e plaats wat betreft uitgaande directe buitenlandse investeringen in 2015

6e plaats wat betreft inkomende directe buitenlandse investeringen in 2015

0,4 miljard euro bedroeg de Nederlandse exportwaarde in 1917

469 miljard euro was het bedrag in 2017

• Er is sprake van een nieuwe space race: een wedloop tus-
sen overheidsinstanties – zoals NASA, Roscosmos en het 
Europees Ruimteagentschap – en commerciële bedrijven 
om te profiteren van de economische kansen van ruimte-
vaart, zoals ruimte-toerisme, astroïde mining en inflata-
ble space habitats.

• Digitalisering en automatisering maken economische 
activiteiten minder plaatsgebonden en makkelijker te 
outsourcen naar andere landen. De concurrentie tussen 
regio’s en landen neemt hierdoor verder toe.

• Mede als gevolg van globalisering, de recente economi-
sche crisis en (berichtgeving over) terroristische aansla-
gen in Europa hebben veel Nederlanders, met name lager 
opgeleiden en ouderen, het gevoel dat hun economische 
en fysieke veiligheid onder druk staat. Dit leidt tot de 
opkomst van nationalistische sentimenten en soeverei-
nisme, en zet druk op het draagvlak voor solidaire econo-
mische beginselen zoals een belastingstelsel gericht op 
inkomensnivellering. Hierdoor worden de gevoelens van 
economische onveiligheid bij bepaalde bevolkingsgroe-
pen verder versterkt.

• We zijn steeds meer afhankelijk van complexe infrastruc-
turen, bijvoorbeeld voor energievoorziening, vervoer en 
betaalverkeer. Cyberterrorisme kan een grote (disruptie-
ve) impact hebben op dit soort infrastructuren. 

Bron: CBS (2018). Internationaliseringsmonitor.

Bronnen

AIVD (2017). Jaarverslag AIVD 2017. Geraadpleegd van https://www.aivd.nl/publicaties/jaarverslagen/2018/03/06/jaarverslag-aivd-2017.
CBS (2018). Internationaliseringsmonitor. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/internationale-handel/internationaliseringsmonitor.
Gray, K. & B.K. Gills (2016). South-South Cooperation and the Rise of the Global South. Third World Quarterly, 37(4). 557–74.
Frenzel, M., J. Gutzmer & R. Tolosana-Delgado (2015). Assessing the supply potential of high-tech metals – A general method. Resources Policy, 46(2), 45-58. 
Massari, S. & M. Ruberti (2013). Rare earth elements as critical raw materials: Focus on international markets and future strategies. Resources Policies, 38(1), 36-43.
McKinsey & Company (2010). Five Forces Reshaping the Global Economy: McKinsey Global Survey Results. Geraadpleegd van https://www.mckinsey.com/

business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-forces-reshaping-the-global-economy-mckinsey-global-survey-results.
Schlinkert, D. & K.G. van den Boogaart (2015). The development of the market for rare earth elements: Insights from economic theory. Resources Policy, 46(2), 

272-280).

https://www.aivd.nl/publicaties/jaarverslagen/2018/03/06/jaarverslag-aivd-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/internationale-handel/internationaliseringsmonitor
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-forces-reshaping-the-global-economy-mckinsey-global-survey-results
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-forces-reshaping-the-global-economy-mckinsey-global-survey-results
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2.3 Ontwikkelingen op het gebied van  
ecologie en klimaat
• De vraag naar ecosysteemdiensten (het vermogen om te 

voorzien in goederen, processen te reguleren en diensten 
te leveren) neemt in Nederland al 25 jaar lang sneller toe 
dan het aanbod en dat zal in de toekomst zo blijven. In 
de toekomst is er dus schaarste aan ecosysteemdiensten 
te verwachten.

• Door klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds 
extremer weer en de zeespiegel stijgt steeds sneller. Dit 
brengt risico’s met zich mee voor cruciale infrastructuur 
en voorzieningen voor bijvoorbeeld drinkwater, energie 
en verkeer. 

• Bijna 60% van Nederland kan onder water komen te 
staan. Met name de grote steden, waar veel van de eco-
nomische activiteiten geconcentreerd zijn, lopen grote 
kans op overstroming.

• Door toenemende vraag naar grondstoffen en door de 
wetgeving om klimaatverandering tegen te gaan wordt 
transport duurder. Zonder milieuvriendelijkere of goed-
kopere alternatieven gaan mensen zich mogelijk minder 
verplaatsen en gaan we minder goederen vervoeren in de 
toekomst.

• Verdere milieudegradatie, waterschaarste en tekorten aan 
grondstoffen of beschikbare vruchtbare grond kunnen lei-
den tot voedseltekorten en volatiele voedselprijzen. Dit 
kan leiden tot afnemende export van Nederlandse pro-
ducten, maar kan ook leiden tot meer vraag naar de Ne-
derlandse kennis over agrifood.

• Dreigende tekorten aan energie, voedsel en water leiden 

ertoe dat Nederlanders werken aan zelfvoorzienende sys-
temen op het niveau van woningen, wijken of steden, 
waarbij ze minder afhankelijk zijn van centrale levering 
of import.

• De energietransitie die Nederland heeft ingezet kan er 
enerzijds toe leiden dat we minder energie gaan gebrui-
ken. Anderzijds kan de overgang naar een op hernieuw-
bare bronnen gebaseerd energiesysteem ertoe leiden dat 
energie praktisch gratis wordt en we juist meer energie 
gaan gebruiken.

• Circulair ondernemen is nodig om sectoren die gevoelig 
zijn voor de aanvoer van of grote prijsschommelingen 
in de prijs van grondstoffen (zoals biomassa, zeldzame 
aardmetalen en kunststof) toekomstbestendig te maken 
(SER, 2016). 

• Uit onderzoek van TNO uit 2013 bleek dat de circulaire 
economie ongeveer 7,3 miljard aan extra waarde kan toe-
voegen aan de Nederlandse economie en 54.000 nieuwe 
banen (TNO, 2013). Ook zou Nederland een sterkere ken-
nispositie kunnen verwerven door een circulaire econo-
mie te verwezenlijken.

• Het huidige Nederlandse klimaatbeleid kan leiden tot 
een zogenaamde duurzaamheidskloof. Vooral rijkere 
huishoudens profiteren van klimaatbeleid (zoals sub-
sidies om een gasvrije woning te realiseren) en armere 
huishouden moeten een veel groter percentage van hun 
inkomen besteden aan dit soort verplichte maatregelen. 
Er wordt daarom ook wel opgeroepen tot ‘energierecht-
vaardigheid’ (ECN etal., 2017).

Bronnen

ECN/Tertium/Alliander/Milieudefensie (2017). ‘De winnaars en verliezers van de energietransitie’. Verkenning van problemen, visies en oplossingen. ECN. 
Geraadpleegd van: http://www.tertium.nl/wp-content/uploads/2018/03/winnaarsenverliezers.pdf

PBL (2014). Aanpassen aan klimaatverandering, Bilthoven. 
SER (2016). Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen. Advies 16/-5.  

Geraadpleegd van: https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2016/circulaire-economie.ashx  
TNO (2013). Kansen voor de circulaire economi in Nederland. Rapport 

Geraadpleegd van: https://mvonederland.nl/system/files/media/tno-rapport-kansen-voor-de-circulaire-economie-in-nederland.pdf
TNO (2014). Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur. Actualisatie van de risico’s en kansen door klimaatverandering op de Nederlandse energie-infrastructuur, Den Haag. 

Geraadpleegd van: http://publications.tno.nl/publication/34616763/Jcgk72/TNO-2014-R11294.pdf
Vergeer, R. (2017). Wie profiteert van het klimaatbeleid. Geraadpleegd van https://www.ce.nl/publicaties/1931/wie-profiteert-van-het-klimaatbeleid

Meer dan 40% van de 
wereldbevolking woont in 
2050 in regio’s met zware 
‘waterstress’ (een tekort 
aan water). 

Bijna 20% van de wereld-
bevolking zal in 2050 
in een gebied wonen 
met een hoog risico op 
overstromingen. 

http://www.tertium.nl/wp-content/uploads/2018/03/winnaarsenverliezers.pdf
https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2016/circulaire-economie.ashx
http://publications.tno.nl/publication/34616763/Jcgk72/TNO-2014-R11294.pdf
https://www.ce.nl/publicaties/1931/wie-profiteert-van-het-klimaatbeleid
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2.4 Sociaal-culturele ontwikkelingen

• Mensen krijgen meer middelen om hun leven en leefom-
geving in te vullen of naar hun hand te zetten en dat bete-
kent dat niet-cognitieve vaardigheden zoals plannen, zelf-
discipline en samenwerken steeds belangrijker worden.

• Steeds meer leven en organiseren mensen zich in vluch-
tige verbanden en  (virtuele) netwerken. Een gevolg van 
het minder gezamenlijk optrekken is dat mensen lastige 
keuzes zelf moeten maken. Meer eigen regie voor men-
sen betekent ook dat de kwaliteit van leven steeds meer 
van henzelf afhangt.

• De steeds dynamischere omgeving waarin wij leven en 
werken zorgt ervoor dat rustpunten onder druk komen 
te staan. De dynamiek brengt mogelijkheden, maar ook 
onzekerheid, complexiteit en hectiek. De gemiddelde 
werkdruk in Nederland neemt toe, ook onder jongeren. 
Werkgevers geven aan dat het beheersen van de werkdruk 
hun grootste uitdaging is.

• Moderne media gebruiken algoritmes om mensen online 
door te leiden naar informatie of mensen met een gelijke 
mindset of gelijke belangen. Mensen krijgen op die manier 
weinig objectieve informatie. Dit soort informatiebubbels 
zetten westerse waarden zoals tolerantie en diversiteit 
onder druk en vergroten verschillen tussen mensen. 

• Opkomend nationalisme en populisme gaan gepaard 
met anti-immigranten sentimenten en xenofobie. Dit zou 
ertoe kunnen leiden dat landen in Europa (waaronder Ne-
derland) moeite krijgen om talenten binnen te halen en te 
binden. In de vergrijzende economieën kan dat leiden tot 
verdere tekorten op de arbeidsmarkt.

• Ontwikkelingen zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt 
en de opkomst van de kluseconomie, de deeleconomie 
en de platformeconomie leiden mogelijk tot slechte ar-
beidsomstandigheden en minder sociale zekerheid voor 
bepaalde groepen in de samenleving. Ook kan er grotere 
economische ongelijkheid ontstaan omdat de opbreng-
sten die via de platforms worden gegenereerd vaak ten 
goede komen aan mensen met bezit en aan de platfor-
men zelf.

• De platformeconomie kan ook juist de arbeidsmarkt een 
nieuwe impuls geven en helpen vraag en aanbod beter 
op elkaar aan te laten sluiten. Bijvoorbeeld doordat de 
verzameling data op de platforms naast werkervaring en 
opleiding ook inzicht geeft in de soft skills en talenten van 
mensen. 

• De huidige Nederlandse welvaart gaat ten koste van die 
elders ter wereld en ook van toekomstige generaties. Ne-
derland teert in op natuurlijke hulpbronnen en voert re-
latief veel grondstoffen in. Het legt daardoor een groot 
beslag op het natuurlijk kapitaal van andere landen en 
toekomstige generaties. Ook teren we in op ons mense-
lijk kapitaal dat wordt bepaald door het aantal gewerkte 
uren, de gezondheid en het onderwijsniveau van mensen. 
(Gerwen et al., 2018)

• Ecologische grenzen stellen beperkingen aan onze con-
sumptiepatronen, maar zorgen in combinatie met de 
individualisering en behoefte aan maatwerk ook voor 
een grote vraag naar producten en diensten die energie-
gebruik reduceren terwijl we ons comfort houden. Denk 
bijvoorbeeld aan slimme woningen, slimme kleding of 
slimme lifestyle coaches.

Bronnen

ABU (n.d). Kansen en fricties van de platformeconomie: “Platformwerk kan heel groot worden”.  
Geraadpleegd van https://www.abu.nl/publicaties/uitzendwerk/1-2018/kansen-en-fricties-van-de-platformeconomie

Bierings, H. (2017). Sociaaleconomische trends. Beroep en werkdruk in Nederland. 2017|04. CBS Den Haag. 
Echtelt, P. van & M. de Voogd-Hamelink (2017). Actuele uitdagingen voor werkgevers. Werkgevers vinden werkdruk grootste probleem in personeelsbeleid. SCP. 

Geraadpleegd van https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/actuele-uitdagingen-voor-werkgevers/
Gerwen, O.-J. van, K. Vringer, G. Renes, S. Hoogendoorn, K. Jansema-Hoekstra, G. Romijn, Christine Carabain & Andries van den Broek (2018). Verkenning 

Brede Welvaart 2018, Circulaire economie, gedrag en beleid.  PBLCPB/SCP Den Haag. 
Min. BZK(2014). Rijksbrede Trendverkenning, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag.
Rathenau (2017) Eerlijk delen. Waarborgen van publieke belangen in de deeleconomie en de kluseconomie. Rathenau Den Haag.
SCP (2016). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. SCP Den Haag. 
Studium Generale Utrecht (2017). De Deeleconomie vraagt om een nieuw soort samenleving.  

Geraadpleegd van: https://www.sg.uu.nl/nieuws/2017/de-deeleconomie-vraagt-om-een-nieuw-soort-samenleving 

https://www.abu.nl/publicaties/uitzendwerk/1-2018/kansen-en-fricties-van-de-platformeconomie
https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/actuele-uitdagingen-voor-werkgevers/
https://www.sg.uu.nl/nieuws/2017/de-deeleconomie-vraagt-om-een-nieuw-soort-samenleving


9

2.5 Financieel-economische  
ontwikkelingen

• Ontwikkelingen zoals het afnemen van contante betalin-
gen en de opkomst van FinTech veranderen de manier 
waarop de financiële sector is georganiseerd en welke 
spelers een belangrijke rol hebben. Steeds meer ICT-be-
drijven richten zich op financiële diensten.

• Financiële instellingen gebruiken vaak openbare data-
bronnen – zoals sociale media – in combinatie met hun 
eigen klantgegevens om bijvoorbeeld de kredietwaardig-
heid van klanten in te schatten of om op specifieke mar-
keting toe te passen. Critici waarschuwen voor mogelijke 
discriminatie en inbreuk op privacy. 

• Automatisering van financiële diensten (zoals robo-ad-
viseurs) zal naar verwachting financiële dienstverlening 
goedkoper en daardoor voor meer mensen toegankelijk 
maken. 

• Door mobiel betalen kan een grote nieuwe groep mensen 
– voornamelijk in opkomende economieën – aangesloten 
worden op een betaalsysteem.

• Gemeenschapsmunten versterken regionale economieën 
en sociale verbanden en geven mensen meer gevoel van 
controle in een sterk geïnternationaliseerde wereld waar-
in veel verandert.

• De opkomst van gemeenschapsmunten en virtuele mun-
ten (crypto currencies) leidt tot een meer divers betaalsys-
teem.

• Peer-to-peer (P2P-)lending en crowdfunding maken kre-
diet beschikbaar voor bedrijven en mensen die bij traditi-
onele financiële instellingen hiervoor niet in aanmerking 
komen. Crowdfunding maakt initiatieven mogelijk die 
traditionele banken te risicovol vinden en kan innovatie 
versnellen.

• Er is bij (inter)nationale overheden steeds meer interesse 
in true cost economics, waarbij kosten voor milieu- en 
gezondheidsschade opgenomen worden in de prijs van 
producten. True cost economics sluit aan bij het gedach-
tengoed van duurzaamheid en een circulaire economie.

Bronnen

Anderson, R.C. (2016). The ecyclopedia of sustainability. Berkshire Publishing Group. 
Bijlsma, M., W. van Ommen, S. van Veldhuizen (2016). Trends en scenario’s voor de Nederlandse financiële sector. CPB Achtergronddocument. CPB, Den Haag.
Economic Times (n.d.). Definition of ‘true cost economics’. Geraadpleegd van https://economictimes.indiatimes.com/definition/true-cost-economics
EY (2017). The future of money. Back to the future: the internet of money.  

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-future-of-money/$FILE/ey-the-future-of-money.pdf
Groot Ruiz, A. de, W. Balthussen, R. de Adelhart Toorop, F. van den Elzen, B. Janssen, R. van Keeken, K. Logatcheva, E. Martinius & T. Posnioen (2018). Op weg 

naar de echte prijs, echte waarde en echte winst van voedsel. Wageningen Economic Research Rapport 2018-016.
Kampers, E. (2015). Gemeenschapsmunten in kaart. QOIN Amsterdam. 
Oikos (n.d.) Geld en duurzaamheid. Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem.  

Geraadpleegd van https://www.oikos.be/component/content/article/241.html

Van de financieel professionals in Nederland denkt 

88% dat in 2030 al het betalingsverkeer realtime zal plaatsvinden,

64% gelooft dat artificial intelligence en big data dan de basis zullen zijn van iedere beslissing, 

61% denkt dat banken in 2030 IT-bedrijven zullen zijn.

https://economictimes.indiatimes.com/definition/true-cost-economics 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-future-of-money/$FILE/ey-the-future-of-money.pdf 
https://www.oikos.be/component/content/article/241.html


10

3.1 Robotica

Een robot is een fysiek belichaamde, kunstma-
tig intelligente actor. Oftewel, een machine die 
zijn omgeving waarneemt en aan de hand van 
die waarneming zelfstandig handelt (Simon, 
2017). 

• Robotica is booming business: grote tech-
bedrijven zoals Apple, Amazon en Google 
investeren veel geld in onderzoek naar 
en toepassingen van robot-technologie. 
CITI Group verwacht dat in 2020 de vraag 
naar robots wereldwijd goed is voor een 
waarde van $ 33,6 miljard US-dollar (CITI 
Private Bank, 2017). 

• De hardware die nodig is voor robots 
wordt steeds goedkoper. Hun mechani-
sche ‘lichamen’ zijn nu nog statisch maar 
de introductie van 3D-printing en rapid 
prototyping kan leiden tot mechanische 
herconfiguratie en aanpassingen van een 
robot die in gebruik is.

• De benodigde software voor robots wordt 
steeds geavanceerder. Sociale robots 
kunnen met technologieën zoals spraak-
herkenning, gezichtsherkenning en emo-
tieherkenning niet-fysieke taken uitvoe-
ren. Sociale robots worden momenteel 
gebruikt om kinderen met een aandoe-
ning en demente bejaarden te helpen, of 
als gezelschapsrobot.

• De inzet van robots kan een oplossing 
zijn voor problemen op de arbeidsmarkt, 
zoals vergrijzing, het gebrek aan (speci-
fiek) geschoolde werknemers en hogere 
loonkosten.

• De inzet van robots baart ook zorgen: dat 
banen verloren gaan doordat robots ta-
ken van mensen overnemen; dat mensen 
bepaalde vaardigheden niet meer beheer-
sen als we steeds meer door robots laten 
doen; of dat robots de macht overnemen 
van mensen.

Bronnen

CITI Private Bank (2017). Outlook 2017. Geraadpleegd van https://www.privatebank.citibank.com/ivc/docs/outlook-robotics-revolution.pdf
Luo, R.C. (2017). World megatrend of intelligent robotics and AI: Impact on VLSI-DAT. International Symposium on VLSI Technology, Systems and Application 

(VLSI-TSA), Hsinchu, 2017, pp. 1-1. 
Poelvoorde, R. van (2016). Sociale robot. Geraadpleegd van https://www.ensie.nl/randall-van-poelvoorde/sociale-robot.
Royakkers, L., F. Daemen & R. v Est (2012). Overal robots, Automatisering van de liefde tot de dood. Rathenau Instituut.
Simon, M. (2017). What is a robot? Geraadpleegd van https://www.wired.com/story/what-is-a-robot/
Torresen, J (2018). A Review of Future and Ethical Perspectives of Robotics and AI.  

Geraadpleegd van https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2017.00075/full

420 v. Chr. – Archytas van 

Tarentum vindt een houten, 

stoomaangedreven vogel uit, die 

kon vliegen

3de eeuw v. Chr. – Yan Shi, maakte 

met de hand een levensgroot, 

mechanisch menselijk figuur voor 

koning Mu van Zhou

1e eeuw n. Chr. – 

Geautomatiseerde apparaten, 

zoals een brandweerauto, een 

windorgel, een op munten  

werkende machine en stoom- 

aangedreven motor

1206 – Al-Jazari vond vroege 

humanoïde automaten uit, die  

een muziekband vormden

1495 – Leonardo da Vinci tekende 

ontwerpen voor een robotridder

1738 – Jacques de Vaucanson vond 

een mechanische eend uit die in 

staat was om te eten, met zijn 

vleugels te klapperen en te poepen

1898 – Nikola Tesla demonstreert 

eerste radiografisch bestuurde 

vaartuig

1921 – Eerste fictieve automaten 

genaamd ’robots’+ verschijnen in 

het toneelstuk Rossum’s 

Universal Robots

1930s en 1940s – Elektro, een 

humanoïde robot, verschijnt, met 

dank aan Westinghouse Electric, 

op de Wereldtentoonstelling; kon 

ongeveer 700 woorden spreken 

(met behulp van een 78-toeren 

platenspeler), sigaretten roken, 

ballonnen opblazen en zijn hoofd 

en armen bewegen

2018 – Een robot genaamd Sophia 

en aangeduid met vrouwelijke 

voornaamwoorden, krijgt Saudi-

Arabisch burgerschap en wordt de 

eerste robot die ooit een nationa-

liteit had

2014 – Pentagon kondigt plan-

nen aan om in 2030 25% van de 

Amerikaanse soldaten te vervan-

gen door robots

2012 – De zelfrijdende auto 

van Google voltooit met succes 

300.000 kilometer

2011 – Supercomputer Watson 

verslaat de voormalige Jeopardy-

kampioen en wint een prijs van  

$ 1 miljoen

2009 – Humanoïde robot TOPIO 

speelt pingpong op Tokyo 

International Robot Exhibition

2005 – Eerste nanobot gebouwd  

in Shenyang, China

2002 – Geautomatiseerde stofzui-

ger ‘Roomba’ lanceert en verkoopt 

in tien jaar tijd meer dan 8 miljoen 

exemplaren

1974 – Eerste industriële robot met 

microcomputerbesturing, IRB 6

1961 – Eerste industriële robot, 

Unimate van Robert Devol, in 

gebruik genomen

De geschiedenis van de robotica

@SdH EB

https://www.privatebank.citibank.com/ivc/docs/outlook-robotics-revolution.pdf
https://www.ensie.nl/randall-van-poelvoorde/sociale-robot
https://www.wired.com/story/what-is-a-robot/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2017.00075/full
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3.2 Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (K.I.) is een tak van informatica die 
streeft naar de creatie van intelligente machines die werken 
en reageren als mensen (Techopedia, 2018).

• K.I.-technologieën kunnen praktisch alle taken die door 
mensen worden verricht aanvullen, vervangen en verbete-
ren. Veel taken en banen zullen geautomatiseerd worden. 
Maar er zijn ook steeds complexere, nieuwe vaardighe-
den nodig om het beste uit AI en andere technologieën 
te halen, waardoor weer nieuwe taken en banen ontstaan.

• K.I. zal ervoor zorgen dat werk verder opgedeeld gaat 
worden in taken die waar en wanneer dan ook kunnen 
worden uitgevoerd door mensen. In de toekomst weet 
een K.I.-systeem precies waar iemand goed in is en zal de 
taken verdelen. In plaats van dat mensen op zoek gaan 
naar werk, gaat werk op zoek naar mensen (Peters, 2017).

• KPMG schat in dat in 2025 de investeringen in K.I. we-
reldwijd 232 miljard US-dollar zullen bedragen. Dat is 18 
keer zo veel als in 2018 (Justice, n.d.).

• Europa blijft achter: In april 2018 kondigde de Europese 
Commissie aan dat landen als China, Canada en de VS 

zover voorlopen met ontwikkelingen op het gebied van 
K.I., dat wetenschappelijk talent wegtrekt uit Europa 
(braindrain).

• De impact van K.I. zal groter zijn in opkomende econo-
mieën dan in westerse landen: ten eerste omdat bepaalde 
taken niet meer uitbesteed worden aan lagelonenlanden 
maar aan robots en K.I.-systemen. Tegelijkertijd zullen 
deze landen niet of minder kunnen investeren in de K.I.-
technologieën.  

• Pessimisten vrezen dat, als K.I.-machines slimmer wor-
den dan mensen, ze alle beslissingen voor ons gaan ne-
men. Van relatief ‘kleine’ beslissingen zoals het kiezen 
van een restaurant tot ‘grote’ beslissingen zoals het be-
sturen van auto’s of het aansturen van kerncentrales. 

• Het is onduidelijk of een K.I.-systeem ooit in staat zal zijn 
om de manier waarop de menselijke hersenen werken 
te verbeteren en te kunnen repliceren. Sommige experts 
geven aan dat voor creativiteit het nodig is regels van lo-
gisch denken te overtreden. Creatieve doorbraken kunnen 
niet voorspeld worden en dus kan een algoritme dit niet. 

Bronnen

IFTF/Dell Technologies (2017). The next era of human|machine partnerships, Emerging technologies’ impact on society & work in 2030.  
Geraadpleegd van http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/th/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070717_readerhigh-res.pdf

Justice, C. (n.d.). Ready, Set, Fail?: Avoiding setbacks in the intelligent automation race.  
Geraadpleegd van https://advisory.kpmg.us/content/advisory/en/index/articles/2018/new-study-findings-read-ready-set-fail.html

Makridakis, S. (2017) The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms.  
In: Elsevier Science Direct (https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.03.006)

Peters, T. (2017). Robotisering en AI: in 2030 zoeken wij geen werk, maar zoekt het werk ons.  
Geraadpleegd van https://www.mt.nl/leiderschap/robotisering-en-ai-2030-zoeken-geen-werk-zoekt-werk/539658

Simonite, T. (2018). The WIRED guide to artificial intelligence. Geraadpleegd van https://www.wired.com/story/guide-artificial-intelligence/
Techopedia (2018) Artificial Intelligence (AI). Geraadpleegd van https://www.techopedia.com/definition/190/artificial-intelligence-ai 

http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/th/SR1940_IFTFforDellTechnologies_Human-Machine_070717_readerhigh-res.pdf
https://advisory.kpmg.us/content/advisory/en/index/articles/2018/new-study-findings-read-ready-set-fail.html
https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.03.006
https://www.mt.nl/leiderschap/robotisering-en-ai-2030-zoeken-geen-werk-zoekt-werk/539658
https://www.wired.com/story/guide-artificial-intelligence/
https://www.techopedia.com/definition/190/artificial-intelligence-ai
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3.3 3D-printen

3D-printen is een productietechniek waarbij een 3D-model 
gemaakt wordt door materiaal laag voor laag aan te brengen 
op basis van een digitaal ontwerp.

• Opvallende voorbeelden van producten die 3D-geprint 
zijn: een pistool, een stuk schedel, organen, huizen en een 
brug.

• 3D-printen helpt de druk op ecosystemen te verlichten 
doordat het in veel gevallen efficiënt is: het produceert 
minder restmateriaal dan huidige productiemethoden, 
verbruikt minder energie en er is minder transport nodig 
dan bij traditionele productieprocessen omdat productie 
meer lokaal plaatsvindt.

• 3D-printen kan productieprocessen versnellen doordat 
objecten in kleinere aantallen gemaakt kunnen worden, 
zonder de noodzaak om een machine in te stellen of een 
mal te laten maken. Voor onderdelen van productiepro-
cessen die arbeidsintensief zijn, zoals tijdrovende as-
semblage- en secundaire bewerkingsprocessen, zal 3D-
printen menselijke arbeid vervangen.

Bronnen

Curran, C. (2016, 22 augustus). The role materials play in powering the 3-D printing revolution. PWC.  
Geraadpleegd van http://usblogs.pwc.com/emerging-technology/the-role-materials-play-in-powering-the-3d-printing-revolution/

ING. (2017). 3D printing: a threat to global trade. Geraadpleegd van https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_3d-printing_tcm162-131996.pdf
ING. (2017, 28 september). 3D printing slaat gat in wereldhandel.  

Geraadpleegd van https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/internationale-economie/3d-printing-a-threat-to-global-trade.html
Ortt, R. (2018). STT Technologiemonitor.
Peak Additive. (z.d.). Developing processes and products that utilize the future of Additive Manufacturing (3D Printing).  

Geraadpleegd van https://peakadditive.com/3d-print-services/
Savastano, M., Amendola, C., D’Ascenzo, F., & Massaroni, E. (2016). 3D printing in the spare parts supply chain: an explorative study in the automotive 

industry. In Leonardo Caporarello, Fabrizio Cesaroni, Raphael Giesecke, & Michele Missikoff (Reds.), Digitally Supported Innovation: a multi-disciplinary 
view on enterprise, public sector and user innovation (pp. 153-169). 

• Productie met 3D-printen vindt vaak lokaal plaats. In 
2040 zijn, volgens prognoses van ING, de helft van alle 
goederen in de wereld 3D-geprint. In 2060 zal de wereld-
handel tussen de 25-40% minder zijn dan in 2017 als ge-
volg van 3D-printen.

• Door 3D-printers kunnen in de toekomst steeds meer 
producten makkelijk gepersonaliseerd worden en kunnen 
consumenten zelf het ontwerp van producten bedenken 
en maken. Als mensen zelf producten gaan printen is er 
een kans dat ze kiezen voor illegale gratis downloads van 
de digitale ontwerpen (zoals we ook zien in de muziek- en 
filmindustrie).

• Barrières voor het toepassen van 3D-printen op grote 
schaal zijn: de relatief hoge prijs van materialen; weinig 
kennis over de technologie; tekort aan designers voor de 
benodigde ontwerpen; de kwaliteit van 3D-geprinte pro-
ducten valt vaak nog tegen; traditionele massaproductie 
is vaak nog goedkoper doordat met 3D-printen nog niet 
in korte tijd veel producten gemaakt kunnen worden.

http://usblogs.pwc.com/emerging-technology/the-role-materials-play-in-powering-the-3d-printing-revolution/
https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_3d-printing_tcm162-131996.pdf
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/internationale-economie/3d-printin
https://peakadditive.com/3d-print-services/
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3.4 4D-printen 

Bronnen

Campbell, T.A., Tibbits, S., & Garrett, B. (2014). The next wave: 4D printing – programming the material world. Atlantic Council.  
Geraadpleegd van https://www.files.ethz.ch/isn/182356/The_Next_Wave_4D_Printing_Programming_the_Material_World.pdf

Hewitt, J. (2013, 1 oktober). 4D printing will make intelligent clothes and armor that can adapt to any situation. ExtremTech.  
Geraadpleegd van https://www.extremetech.com/electronics/167739-4d-printing-will-make-intelligent-clothes-and-armor-that-can-adapt-to-any-situation

Marks, O. (2013, 14 maart). 4D printing: the new frontier. ZDnet. Geraadpleegd van https://www.zdnet.com/article/4d-printing-the-new-frontier/
Ghi, A. & Rossetti, F. (2016). 4D printing: An emerging technology  in manufacturing? In Leonardo Caporarello, Fabrizio Cesaroni, Raphael Giesecke, 

& Michele Missikoff (Reds.), Digitally Supported Innovation: a multi-disciplinary view on enterprise, public sector and user innovation (pp. 171-178). 
Geraadpleegd van https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-40265-9_12

Met 4D-printen worden programmeerbare objecten gemaakt 
die na productie kunnen veranderen van vorm en functie 
(programmable matter). 4D-geprinte objecten kunnen zich 
aanpassen aan veranderende omgevingen en kunnen een-
voudig worden gerecycled, gerepareerd of aangepast voor 
andere toepassingen.

• Voor 4D-printen zijn voxels nodig. De te printen objecten 
worden ontworpen met digitale voxels. De modellen wor-
den vervolgens 3D-geprint door fysieke voxels laag voor 
laag aan te brengen. Fysieke voxels kunnen onder andere 
bestaan   uit titanium, nanomaterialen, geïntegreerde 
schakelingen, biologische materialen en micro-robotica. 
Het ontwerp en de productie van voxels die nodig zijn 
voor 4D-printen zou een hele nieuwe industrie zijn en 
biedt veel economische kansen.

• Voorbeelden van toepassingen van 4D-printen: vliegtuig-
vleugels die tijdens de vlucht van vorm veranderen, auto-
banden die van vorm of tractie veranderen (zomer- en 
winterband in één), meubilair dat compact is verpakt en 
zich na aankoop zelf in elkaar zet, wegen die zich aanpas-
sen aan verschillende mate van belasting en weersom-
standigheden en zelfherstellende materialen die gebruikt 
kunnen worden in vliegtuigen, bruggen en gereedschap.

• Als iedereen een bepaalde hoeveelheid programmable mat-
ter zou hebben en als objecten eenvoudig opnieuw ge-
configureerd zouden kunnen worden, hebben we minder 
grondstoffen nodig en realiseren we een meer circulaire 
economie.

https://www.files.ethz.ch/isn/182356/The_Next_Wave_4D_Printing_Programming_the_Material_World.pdf
https://www.extremetech.com/electronics/167739-4d-printing-will-make-intelligent-clothes-and-armor-that-can-adapt-to-any-situation
https://www.zdnet.com/article/4d-printing-the-new-frontier/
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-40265-9_12
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3.5 Big Data

Big data is een verzameling van grote hoeveelheden data, 
gegenereerd door mensen en sensoren, die online – vaak ook 
realtime – beschikbaar komt. 

• De mogelijkheden om bruikbare informatie te verkrijgen 
door analyse van grote hoeveelheden data nemen toe. En 
door toepassingen op het gebied van kunstmatige intel-
ligentie en machine learning kunnen steeds meer taken 
uitgevoerd worden op basis van analyse van data.

• Bedrijven kunnen gebruik maken van big data om hun 
diensten te personaliseren en te optimaliseren en klanten 
te vinden en te bereiken. Ook kan feedback van consu-
menten met behulp van big data meegenomen worden 
om producten en diensten aan te passen en gebruikt 
worden voor de ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten

• Voor kleinere of nieuwe bedrijven wordt het makkelijker 
om data over hun afzetmarkt te verzamelen en daarmee 
wordt toetreding tot de markt makkelijker voor nieuwe 
bedrijven. Anderzijds kan het moeilijk zijn te concurreren 
met bestaande bedrijven die al veel data hebben.

• De verdienmodellen van grote technologiebedrijven zijn 
vaak gebaseerd op het ‘gratis’ aanbieden van hun dien-

sten aan gebruikers mits die gebruikers hun data delen. 
In feite betalen ze met hun persoonlijke data. Mogelijk 
denken consumenten onvoldoende na over de waarde 
van hun persoonlijke data en de langetermijn-implicaties 
van het beschikbaar stellen van persoonlijke data aan dit 
soort bedrijven.

• Toepassingen van big data kunnen resulteren in schen-
ding van privacy, discriminatie en andere nadelige effec-
ten als gevolg van onjuiste verbanden en onjuiste gege-
vens.

• Als er steeds meer (realtime-)data beschikbaar komt en 
geanalyseerd wordt geeft dat inzicht, kennis en mogelijk-
heden voor het oplossen van problemen op het gebied 
van klimaatverandering, natuurrampen, gezondheid, be-
schikbaarheid van water, voedsel, energie en grootscha-
lige verstedelijking.

• In de toekomst worden meer beslissingen gebaseerd op 
big data. Bijvoorbeeld beslissingen over arbeidscontrac-
ten, krediet, verzekeringen, gezondheidszorg en toegang 
tot diensten. Niet-representatieve data kunnen bestaan-
de vooroordelen versterken en leiden tot uitsluiting van 
kwetsbare groepen zoals bepaalde etnische groepen, 
vrouwen, gehandicapten, ouderen en armen.

Bronnen

Claros Gimeno, E. (2026). Economic impact of Big Data.  
Geraadpleegd van http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)589802.

Ecorys (2017). Big data and competition. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/06/13/big-data-
and-competition/big-data-and-competition.pdf

OECD (2015). Data-driven Innovation. Big Data for Growth and Well-being. OECD Publishing Parijs.
Sloot, B. van der, D. Broeders & E. Schrijvers (2016). Exploring the Boundaries of Big Data. WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Amsterdam 

University Press.
Snijders, D. (2017). Data is Macht, Over Big Data en de toekomst. Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag. 
WRR (2017). Big data in een vrije en veilige samenleving. Een toelichting. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=ilMQm0YkSnI. 

Big Data en de 3 V’s.  
Uit: Data is macht (Snijders, 2017)
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)589802
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/06/13/big-data-and-competition/big-data-and-competition.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/06/13/big-data-and-competition/big-data-and-competition.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ilMQm0YkSnI
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3.6 Blockchain 

Een blockchain is een lange keten van virtuele blokken die 
regelmatig wordt aangevuld met een nieuw blok, waarin de 
meest recente veranderingen van de database als een lijst 
van transacties is opgenomen (SURF, 2017).  Een block-
chainprotocol creëert consensus in een netwerk door elke 
transactie te verifiëren met eerdere transacties. De block-
chaintechnologie maakt veilige transacties mogelijk zonder 
dat er vertrouwen hoeft te zijn tussen de zender en de ont-
vanger (Ortt &Drees, 2018).

• De meest bekende toepassing van blockchain is die voor 
digitale valuta, zoals Bitcoin. Maar blockchains kunnen 
bijvoorbeeld ook gebruikt worden om te stemmen of om 
aan te tonen dat een document op een bepaald tijdstip 
bestond. 

• Het is geschikt voor verschillende situaties waarin het no-
dig is om eigendom te herleiden. Denk bijvoorbeeld aan 
het beheren van een productieketen om een duurzame of 
ethische oorsprong te controleren. 

Bronnen

Boucher (2017). How blockchain technology could change our lives.  
Geraadpleegd van http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/581948/EPRS_IDA(2017)581948_EN.pdf

CSIRO. (2017). Risks and Opportunities for Systems using Blockchain and Smart Contracts.  
Geraadpleegd van https://www.data61.csiro.au/~/media/052789573E9342068C5735BF604E7824.ashx

DBC. (2017). Smart contracts als specifieke toepassing van de blockchaintechnologie.  
Geraadpleegd van https://www.dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/Smart-contract-rapport-DBC.pdf

Hern, A. (2018). Bitcoin and cryptocurrencies – what digital money really means for our future. The Guardian.  
Geraadpleegd van https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/29/cryptocurrencies-bitcoin-blockchain-what-they-really-mean-for-our-future

Ortt,R & Drees, B. (2018) Technologiemonitor 2018. Een nieuw perspectief op technologische doorbraken. STT, 2018
Pisa, M. & Juden, M. (2017). Blockchain and Economic Development: Hype vs. Reality.  

Geraadpleegd van https://www.cgdev.org/sites/default/files/blockchain-and-economic-development-hype-vs-reality_0.pdf
Surf. (2017). Blockchain voor SURFnet en aangesloten instellingen. Een technologieverkenning. Geraadpleegd van Https://www.surf.nl/binaries/content/assets/

surf/nl/kennisbank/2017/2017-blockchain-voor-surfnet-en-aangesloten-instellingen-techverkenning.pdf
Tapscott, D, & Tapscott, A. (2017). Realizing the Potential of Blockchain: A Multistakeholder Approach to the Stewardship of Blockchain and Crypotcurrencies. 

Geraadpleegd van http://www3.weforum.org/docs/WEF_Realizing_Potential_Blockchain.pdf

• Blockchain en smart contracts (zelfuitvoerende contrac-
ten) kunnen leiden tot bedrijven die functioneren zonder 
menselijk ingrijpen. De Engelse term hiervoor is Decen-
tralised Autonomous Organisations (DOA’s).

• Door blockchaintechnologie verschuift een bepaalde 
hoeveelheid controle weg van de elite en gevestigde insti-
tuties. Bepaalde systemen en sectoren worden hierdoor 
meer transparant en democratischer.Toch zijn het juist 
overheden en grote technologische bedrijven (tech giants) 
die investeren in blockchain technologie om hun dienst-
verlening te verbeteren. 

• Er zijn nog wat ingewikkelde vraagstukken rondom pri-
vacy en blockchain technologie. De opschaling van de 
technologie, het hevige energieverbruik en het opslaan 
van data zijn nu nog belemmeringen voor het accepteren 
van blockchain technologie op grote schaal.

• Daarnaast is de opkomst van de kwantumcomputer (pag 
17) een bedreiging voor blockchaintechnologie, omdat 
deze de blockchain compleet onveilig zou maken.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/581948/EPRS_IDA(2017)581948_EN.pdf
https://www.data61.csiro.au/~/media/052789573E9342068C5735BF604E7824.ashx
https://www.dutchdigitaldelta.nl/uploads/pdf/Smart-contract-rapport-DBC.pdf
file://C:\Users\sdh\Dropbox\01.%20Toekomstverkenning%20Economie\02.%20TV%20economie%20Trendanalyse\Voor%20Ellen%20B\naar%20annette\Hern,%20A.%20(2018).%20Bitcoin%20and%20cryptocurrencies%20–%20what%20digital%20money%20really%20means%20for%20our%20future.%20The%20Guardian.%20Geraadpleegd%20van%20https:\www.theguardian.com\technology\2018\jan\29\cryptocurrencies-bitcoin-blockchain-what-they-really-mean-for-our-future
file://C:\Users\sdh\Dropbox\01.%20Toekomstverkenning%20Economie\02.%20TV%20economie%20Trendanalyse\Voor%20Ellen%20B\naar%20annette\Hern,%20A.%20(2018).%20Bitcoin%20and%20cryptocurrencies%20–%20what%20digital%20money%20really%20means%20for%20our%20future.%20The%20Guardian.%20Geraadpleegd%20van%20https:\www.theguardian.com\technology\2018\jan\29\cryptocurrencies-bitcoin-blockchain-what-they-really-mean-for-our-future
file://C:\Users\sdh\Dropbox\01.%20Toekomstverkenning%20Economie\02.%20TV%20economie%20Trendanalyse\Voor%20Ellen%20B\naar%20annette\Pisa,%20M.%20&%20Juden,%20M.%20(2017).%20Blockchain%20and%20Economic%20Development:%20Hype%20vs.%20Reality.%20Geraadpleegd%20van%20https:\www.cgdev.org\sites\default\files\blockchain-and-economic-development-hype-vs-reality_0.pdf
file://C:\Users\sdh\Dropbox\01.%20Toekomstverkenning%20Economie\02.%20TV%20economie%20Trendanalyse\Voor%20Ellen%20B\naar%20annette\Pisa,%20M.%20&%20Juden,%20M.%20(2017).%20Blockchain%20and%20Economic%20Development:%20Hype%20vs.%20Reality.%20Geraadpleegd%20van%20https:\www.cgdev.org\sites\default\files\blockchain-and-economic-development-hype-vs-reality_0.pdf
Https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2017/2017-blockchain-voor-surfnet-en-aangesloten-instellingen-techverkenning.pdf
Https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2017/2017-blockchain-voor-surfnet-en-aangesloten-instellingen-techverkenning.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Realizing_Potential_Blockchain.pdf
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3.7 Internet of Things

Het Internet of Things (IoT) is een systeem van onderling ver-
bonden apparaten, objecten, dieren of mensen, elk met een 
uniek identificatienummer, die gegevens kunnen uitwisselen, 
zonder dat er een menselijke handeling voor nodig is (Rouse, 
2018). 

• Bekende toepassingen van het IoT zijn die in smart 
homes. Zoals een slimme thermostaat, ventilatoren die 
zelf beslissen wanneer ze aan gaan, of een oven die au-
tomatisch het juiste programma voor een gerecht start.

• In zogenaamde smart-city-concepten helpt het IoT onder 
andere bij het tegengaan van verkeerscongestie, bijvoor-
beeld door het dynamisch aansturen van stoplichten, het 
vinden van een parkeerplaats, het managen van afvalstro-
men door te melden wanneer een afvalcontainer geleegd 
moet worden en het vroegtijdig signaleren van overstro-
mingen. 

• Een andere toepassing is wearable technology, oftewel 
draagbare technologie in de vorm van heel kleine senso-
ren. Bijvoorbeeld contactlenzen die als personal assistent 
werken of fitness-trackers in je sportschoenen of -kleding 
die jou realtime-informatie geven over je prestaties.

• De potentiele schaal van het IoT is enorm: er kunnen in 
de toekomst wel een biljoen apparaten zijn aangesloten. 
Momenteel hebben ongeveer 7,5 miljard mensen op de 
wereld een verbinding met internet.

• Experts vrezen dat de complexiteit van het IoT de  
digital divide zal vergroten, vanwege het hoge niveau van 
de vaardigheden die nodig zijn om het te gebruiken. 

• Andere experts menen juist dat het IoT onzichtbaar func-
tioneert, op basis van sensoren en kunstmatige intelli-
gentie, en daarmee veel dagelijkse taken van mensen zal 
wegnemen. 

Bronnen

Deursen, A.J. A. M. van, & Mossberger (2018), K. Any Thing for Anyone? A New Digital Divide in Internet-of-Things Skills. In Policy & Internet, 10(2), 122–40. 
https://doi.org/10.1002/poi3.171.

Gehrke, N. (2017, 24 november). IOTA is the crypto-currency of the future (blog).  
Geraadpleegd van https://medium.com/@norbert.gehrke/iot-iota-is-the-crypto-currency-of-the-future-2360d64f78fc.

IEEE. (2017, 23 mei). Social Implications of IoT Technology. IEEE Transmitter (blog).  
Geraadpleegd van https://transmitter.ieee.org/social-implications-iot-technology/.

Libelium. (2017, 11 april). Smart Libelium: Living IoT Lab to monitor parking, water quality, ambient and environmental conditions.  
Geraadpleegd van http://www.libelium.com/smart-libelium-living-iot-lab-to-monitor-parking-water-quality-ambient-and-environmental-conditions/.

Ministerie van Justitie en Veiligheid (2018). 2734 – Kansen en bedreigingen Internet of Things.  
Geraadpleegd van https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2734-kansen-en-bedreigingen-internet-of-things.aspx.

https://doi.org/10.1002/poi3.171
https://medium.com/@norbert.gehrke/iot-iota-is-the-crypto-currency-of-the-future-2360d64f78fc
https://transmitter.ieee.org/social-implications-iot-technology/
http://www.libelium.com/smart-libelium-living-iot-lab-to-monitor-parking-water-quality-ambient-and-environmental-conditions/
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2734-kansen-en-bedreigingen-internet-of-things.aspx
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3.8 Kwantumtechnologie

Klassieke bit

Aan

Uit

Qubit

Noord

Zuid

De kwantumfysica zag het licht aan het begin van de 20e 
eeuw en beschrijft hoe licht en materie zich gedragen op een 
heel klein schaalniveau. Kwantumfysica toont onder meer 
aan dat objecten tegelijkertijd in verschillende toestanden 
kunnen verkeren.

• Er zijn vier domeinen waarin de komende tien jaar de be-
langrijkste (meest impactvolle) toepassingen van kwan-
tumtechnologie ontwikkeld worden: kwantumcomputers 
(rekenkracht), kwantumcommunicatie; kwantumsimula-
ties; en kwantumdetectie en metrologie.

• Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van een kwan-
tumcomputer, die bij een klein aantal heel specifieke re-
kentaken heel veel sneller berekeningen maakt dan hui-
dige computers. Dit is interessant voor de chemische 
industrie, de logistieke industrie, en inlichtingendiensten.

• Een kwantumcomputer zal de encryptie die door huidige 
computers wordt gebruikt makkelijk kunnen breken. Er 
wordt dus gezocht naar ‘post-kwantum cryptografy’. 

• Optimisten geloven dat kwantumtechnologie het de ko-
mende decennia mogelijk maakt om:

Bronnen

Cuthbertson, A (2016). Tech & Science, Is bitcoin doomed? Geraadpleegd van http://www.newsweek.com/quantum-computers-kill-bitcoin-cryptocurrency-509053
High Level Steering Committee (2017). Quantum Technologies Flagship Final Report.  

Geraadpleegd van http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46979
Beall, A. & Reynolds, M. (2018). What are quantum computers and how do they work? WIRED explains.  

Geraadpleegd van http://www.wired.co.uk/article/quantum-computing-explained
Bsharah, J. (2018). The Era of Quantum Computing is here. Outlook: Cloudy.  

Geraadpleegd van https://www.wired.com/story/the-era-of-quantum-computing-is-here-outlook-cloudy/
NOS (2018). Doorbraak TU Delft in ontwikkeling superveilig quantuminternet.  

Geraadpleegd van https://nos.nl/artikel/2236360-doorbraak-tu-delft-in-ontwikkeling-superveilig-quantuminternet.html
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Bron: European Commission (2016). Quantum Manifesto for Quantum Technologies.  
Geraadpleegd van https://ec.europa.eu/futurium/en/content/quantum-manifesto-quantum-technologies  

– Het complete weersysteem nauwkeurig te simuleren – wat 
accurate weersvoorspellingen oplevert

– Een volledig veilig, niet te hacken internet te realiseren
– Medicijnen sneller en goedkoper te ontwikkelen
– Nieuwe materialen te ontdekken en te ontwikkelen
– Machine learning en data-analyse te versnellen 
– Materialen te maken waardoor zonne-energie heel goed-

koop wordt en overal beschikbaar

http://www.newsweek.com/quantum-computers-kill-bitcoin-cryptocurrency-509053
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46979
http://www.wired.co.uk/article/quantum-computing-explained
https://www.wired.com/story/the-era-of-quantum-computing-is-here-outlook-cloudy/
https://nos.nl/artikel/2236360-doorbraak-tu-delft-in-ontwikkeling-superveilig-quantuminternet.html
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/quantum-manifesto-quantum-technologies  
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3.9 Mixed reality

Mixed reality (MR) beschrijft het spectrum van realiteits-
technologieën waarvan virtual reality en augmented reality 
de belangrijkste toepassingen zijn. Augmented Reality (AR) 
simuleert kunstmatige objecten in de echte omgeving – bij-
voorbeeld een toelichting bij een historisch object; Virtual 
Reality (VR) creëert een volledig kunstmatige omgeving.

• AR kan dienen als een zeer geavanceerd instructie- en be-
geleidingsinstrument. In industrieën met complexe pro-
cessen – waarbij kleine fouten of afwijkingen aanzienlijke 
kosten met zich mee kunnen brengen of ernstige schade 
kunnen veroorzaken – kan dit van grote waarde zijn.

• Augmented reality is al lang in gebruik in specialistische 
toepassingen, zoals voor de besturing van een straaljager 
en bij het uitvoeren van reparaties aan complexe machi-
nes. De smartphone is een AR-platform voor het grote pu-
bliek en heeft bekende toepassingen gebracht zoals Layar, 
Pokémon Go, Aurasma en Google Skymap. In de toekomst 

Bronnen

BOM (2017). Virtual reality / Augmented reality. Hype? Or serious business?  
Geraadpleegd van http://cdn.instantmagazine.com/upload/4666/bom_vrar_2017reportpdf.68ec9bc00f1c.pdf

Bozorgzadeh, A.E. (2016). Toymakers are the early adopters pushing AR into the mainstream.  
Geraadpleegd van https://techcrunch.com/2016/12/31/toymakers-are-the-early-adopters-pushing-ar-into-the-mainstream/

Goldman Sach (2016). Profiles in innovation. Virtual E Augmented reality. Understanding the race for the nex computing platfrorm. 
Lange, R. de & M. Lodewijk (2017). Virtual Reality & Augmented Reality in het primair onderwijs. Een literatuurstudie en verkennend onderzoek. 
Marxent (2015). What is virtual reality? Definition and examples. Geraadpleegd van: https://www.marxentlabs.com/what-is-virtual-reality/뺭
Merel, T. (2018). Ubiquitous AR to dominate focused VR by 2022.  

Geraadpleegd van https://techcrunch.com/2018/01/25/ubiquitous-ar-to-dominate-focused-vr-by-2022/
PTC (2017). The State of Industrial Augmented Reality 2017. Whitepaper.  

Geraadpleegd van https://www.ptc.com/-/media/Files/PDFs/Augmented-Reality/State-of-AR-Whitepaper.pdf
RealityTechnologies.com (n.d.), The ultimate guide to Mixed Reality (MR) Technology. Geraadpleegd van http://www.realitytechnologies.com/mixed-reality/
Reuters Institute Digital Newsreport (2017). VR for news: the new reality.  

Geraadpleegd van http://www.digitalnewsreport.org/publications/2017/vr-news-new-reality/

zal AR niet alleen via smartphones maar ook via brillen, 
lenzen of zelfs een chip in ons brein beschikbaar zijn.

• Er wordt een enorme groei voorspeld voor de Mixed-Rea-
lity-markt. Voor VR zijn vooral veel kansen op het gebied 
van entertainment en educatie. De invloed van AR zou 
veel ingrijpender kunnen zijn door de indringende manier 
waarop AR-belevingen de interactie tussen mensen en hun 
fysieke omgeving kunnen sturen (bijvoorbeeld het spel 
Pokemon GO dat in 2016 tienduizenden bezoekers naar 
Kijkduin trok). 

• Gebruik van VR-toepassingen brengt een risico op cogni-
tieve overbelasting met zich mee, vooral voor jonge kin-
deren. Ook vrezen sommige experts dat grote techbedrij-
ven macht krijgen over onze fysieke omgeving door het 
toevoegen van AR-ervaringen. Bijvoorbeeld omdat er dan 
misschien geen regels meer gelden voor adverteren in de 
openbare ruimte.

Mixed reality voor ontwerp en reparaties

Virtual reality voor sport en entertainment

Augmented reality in de openbare ruimte

http://cdn.instantmagazine.com/upload/4666/bom_vrar_2017reportpdf.68ec9bc00f1c.pdf
https://techcrunch.com/2016/12/31/toymakers-are-the-early-adopters-pushing-ar-into-the-mainstream/
https://www.marxentlabs.com/what-is-virtual-reality/
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3.10 Autonome voertuigen

Een autonoom voertuig is een voertuig dat, nadat een 
bestemming is ingevoerd, zelf (d.w.z. zonder inmenging van 
een bestuurder) aan het normale verkeer kan deelnemen.

• Autonome voer-, vlieg en vaartuigen zijn zuiniger in ge-
bruik omdat ze bijvoorbeeld beter anticiperen en efficiën-
tere routes plannen dan menselijke bestuurders.

• Met zelfsturende voer- en vaartuigen zouden er minder 
verkeersongelukken zijn, omdat ongelukken voor het 
grootste deel veroorzaakt worden door menselijke fouten. 

• Anderzijds kan autonoom vervoer leiden tot meer mobili-
teitsbewegingen en het gebruik van openbaar vervoer ver-
minderen, waardoor dit niet langer rendabel is. Dat zou 
ook meer congestie en milieuvervuiling teweegbrengen. 

• De TU Delft verwacht dat goederenvervoer door inzet van 
autonome vaartuigen in de toekomst dertig tot veertig 
procent goedkoper wordt door besparingen op brandstof. 
Momenteel wordt al 90% van de wereldhandel in goede-
ren per schip vervoerd, dus de impact van deze besparin-
gen is heel omvangrijk.

• Drones zullen in de toekomst worden ingezet voor pak-
ketvervoer en personenvervoer. De belangrijkste reden 
om drones te gebruiken in plaats van bijvoorbeeld bestel-
bussen, vliegtuigen of auto’s is snelheid door het vermij-
den van opstoppingen. Deze snelheid brengt wel extra 
kosten met zich mee.

• Buiten de transportsector liggen meer kansen voor de 
inzet van drones: bijvoorbeeld op het gebied crimina-
liteitspreventie, bij het maken van reconstructies van 
plaatsen-delict, rampenbestrijding, dijkinspecties, frau-
debestrijding, grensbewaking, en milieu- en landbouw-
controles. 
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3.11 Kleine satellieten

• De interesse voor geospatiale informatie neemt toe on-
der een breed publiek en door het lage gewicht van klei-
ne satellieten kost het veel minder om ze in de ruimte 
te brengen. De verwachting is dat kleine satellieten net 
zoals drones beschikbaar worden voor het grote publiek. 
Men spreekt daarom ook wel van democratisering van de 
ruimte.

• Doordat er steeds meer satellieten gelanceerd worden is 
het mogelijk dat sommige banen (orbits) overbezet raken 
en daardoor neemt het risico op botsingen toe. Verder 
vragen sommigen zich af of het wenselijk is dat ‘leken’ 
toegang hebben tot satellieten. Zo waarschuwen Ameri-
kaanse wetenschappers voor amateurs die zelf satellieten 
inzetten voor spionage (al dan niet bewust) of voor het 
scenario dat goedkope CubeSat netwerken worden ge-
hackt en voor vijandige doeleinden gebruikt worden.

Een satelliet is een kunstmatig voorwerp dat opzettelijk in 
een baan om de aarde is gebracht door menselijk handelen. 
Typisch wordt een satelliet een ‘kleine satelliet’ genoemd als 
ze minder dan 500 kg weegt (Fascinetti, 2016).

• We kennen al minisatellieten (die tussen de 120 en 500 
kg wegen); microsatellieten (die tussen de 10 en 120 kg 
wegen) en nanosatellieten (die minder dan 10 kg wegen). 
Momenteel zien we de opkomst van de CubeSat, een ku-
bus van ongeveer 10 cm die ontworpen is volgens de na-
nosatellietprincipes. Deze modulaire satellieten kunnen 
worden gegroepeerd in grotere clusters (tot zes keer hun 
oorspronkelijke grootte), waardoor ze als een geheel ge-
lanceerd kunnen worden.

• In het verleden waren satellieten groot en duur en kon-
den ze alleen door grotere bedrijven, vaak met behulp van 
overheidsfinanciering, worden ontwikkeld en gelanceerd. 
Recent zijn kleinere bedrijven, vaak spin-offs van universi-
teiten, zich gaan richten op de ontwikkeling en lancering 
van goedkope en lichte micro- en nanosatellieten. Hier-
door worden er steeds meer satellieten gelanceerd.
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3.12 Digital twins

Een digital twin is een digitale replica van processen, men-
sen, plaatsen, systemen en apparaten. Het zijn zeer realisti-
sche modellen van de huidige toestand van het origineel en 
de interactie met hun omgeving in de echte wereld (Rosen, 
2015).

• Door de opkomst van het internet of things en kunstma-
tige intelligentie kunnen steeds meer digital twins aan 
elkaar verbonden worden. Hierdoor ontstaan zeer nauw-
keurige digitale replica’s die specifieke omgevingsfacto-
ren zoals lokale wetgeving, fysiologische locatiekenmer-
ken of mensen (digitale persona’s) meenemen.

• Digital twins maken productieprocessen efficiënter. Ze 
maken voorspellend onderhoud van apparatuur moge-
lijk, hetgeen een flinke verlaging van onderhoudskosten 
betekent.

• Digital twins versnellen de ontwikkeling van nieuwe pro-
ducten omdat het gedrag van nieuwe producten en de 
respons van gebruikers digitaal gesimuleerd kan worden. 
Ook kunnen inzichten van eerdere producten of product-

testen worden gebruikt om nieuwe producten te testen. Men 
spreekt ook wel van de opkomst van predictive manufactu-
ring.

• Digital twins maken het mogelijk om complexe autonome 
systemen en machines te realiseren die taken kunnen uitvoe-
ren zonder menselijke controle. Dit soort systemen en ma-
chines heeft zeer realistische modellen nodig – zoals digital 
twins – om beslissingen te nemen en die taken uit te voeren.

• Digital twins voor steden maken het mogelijk om beleidsplan-
nen (zoals milieuvriendelijke huisvesting, draadloze netwerk-
antennes, zonnepanelen en verkeersstromen) te simuleren 
en te controleren op potentiële problemen voordat ze fysiek 
worden geïmplementeerd. 

• In de toekomst kunnen digital twins van mensen ontwikkeld 
worden. Vooral in de gezondheidszorg zijn daar veel toepas-
singen voor. Er kan dan zowel biometrische, als medische 
alsook omgevingsinformatie gebruikt worden om bepaalde 
gezondheidsrisico’s in kaart te brengen.
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3.13 Biotechnologie

Biotechnologie omvat een breed scala aan technologieën die 
levende organismen of delen ervan gebruiken om uiteenlo-
pende producten te maken (Lorenzo, 2018).

• Biotechnologie biedt een duurzaam alternatief voor fos-
siele brandstoffen: in het proces van biosynthese wor-
den levende organismen – zoals bacteriën, schimmels 
of planten – gebruikt om brandstoffen, chemicaliën en 
andere materialen te maken. 

• Bioraffinage – het proces waarbij biomassa wordt om-
gezet in brandstof, elektriciteit, warmte en chemicaliën 
– kan helpen een samenleving zonder afval te realiseren. 
Door industriële afvalstromen om te zetten in chemica-
liën en brandstoffen wordt verspilling en vervuiling tegen-
gegaan.

• Stamceltechnologie maakt regeneratieve geneeskunde 
mogelijk – het kweken van orgaanweefsel in een labora-
torium, om te implanteren als het lichaam zichzelf niet 
kan genezen.

• De vraag naar drinkwater en landbouwgrond neemt toe, 
maar de kwaliteit en beschikbaarheid ervan neemt af. 
Biotechnologie maakt het mogelijk om verontreinigende 
stoffen te verwijderen (bioremediatie), biologische hulp-
bronnen te vernieuwen of herstellen (bioregeneratie), en 
om de verontreinigde bodems en water te herstellen (bio-
augmentatie).  

• Gentechnologie, met name het CRISPR systeem, krijgt de 
laatste jaren veel belangstelling. Met gentechnologie is 
het in theorie mogelijk om veel genetische ziekten, kan-
kers en pathogenen te behandelen of te genezen. Verder 
worden met gentech o.a. nieuwe voedselgewassen met 
hoge opbrengsten ontworpen en organismen die vervuil-
de omgevingen kunnen schoonmaken. 

• Er is sprake van een democratisering van de biotechno-
logie: steeds meer particulieren met privélaboratoria,  
hackerspaces en startups werken met biotechnologie. 
Deze initiatieven worden meestal gefinancierd door alter-
natieve financieringsmechanismen zoals crowdsourcing. 
Deze democratisering biedt enerzijds meer vrijheid om 

te innoveren, anderzijds is er minder regulering, minder 
toezicht en minder transparantie. 

• De risico’s van biotechnologie zijn nauw verwant aan de 
voordelen: de technologie die geneesmiddelen, chemi-
caliën en ‘schone’ brandstoffen kan produceren, kan ook 
worden ingezet voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van bac-
teriën of virussen die schadelijk zijn voor mens en milieu. 

• Het zou kunnen dat het genetisch modificeren van bepaal-
de ecosystemen onvoorziene veranderingen of bijeffecten 
(ziektes) tot gevolg heeft. 
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3.14 Nanotechnologie

Nanotechnologie omvat de wetenschap en technologie waar 
fenomenen die plaatsvinden op nanometerschaal worden 
gebruikt bij het ontwerpen, karakteriseren, produceren en 
toepassen van materialen, structuren, apparaten en syste-
men (EU, DG Health & Consumer Protection, n.d.).

• Een belangrijk kenmerk van nanotech-onderzoek is de 
raakvlakken met andere wetenschappen, zoals biologie, 
materiaalwetenschappen, cognitieve wetenschappen, 
chemie en engineering. Deze convergentie heeft geleid tot 
de opkomst van bijvoorbeeld nano-geneeskunde, nanofa-
bricage, nano-elektronica, etc.

• In de toekomst kan je een ‘nano-dokter’ injecteren of op 
je lichaam dragen. Er zijn nu al elektronische tatoeages 
die onze vitale functies kunnen monitoren. Nanorobots 
kunnen ook geïnjecteerd worden en vervolgens meer ge-
richte medicijnafgifte mogelijk maken, toxines opnemen, 
cellen en zelfs organen repareren. Door nanogeneeskun-
de krijgen we meer controle over het menselijk lichaam, 
hetgeen aanleiding geeft tot sociale en ethische debatten.

• Nanotechnologie kan bijdragen aan veiligheid doordat 
het betere monitoring en surveillance mogelijk maakt. 
Bijvoorbeeld doordat het sensoren kleiner, efficiënter en 
zelfs onzichtbaar maakt. Nanorobots kunnen worden in-
gezet om bommen te deactiveren of op gevaarlijke plek-
ken (na een aanslag of natuurramp) in te grijpen. 

• Nano-gestructureerde filters en slimme nanomaterialen 
kunnen water zuiveren of besmetting detecteren. In de 
landbouw kunnen nanosensoren de groei van gewassen 
volgen en ziektes detecteren. Hierdoor kan landbouw 
milieuvriendelijker worden bedreven en worden opbreng-
sten verhoogd.

• Nanotechnologie kan bijdragen aan een duurzaam ener-
giesysteem, o.a. door toepassingen voor batterij-recy-
clingprocessen, oplossingen voor olie-lekken door de olie 
om te zetten in een gelei die opgeschept kan worden, en 
verbetering van de efficiëntie van zonnepanelen door de 
integratie van nanodeeltjes in zonnepaneelfilms.

• Materialen krijgen nieuwe of extra eigenschappen door 
de structuur te veranderen op nanoschaal. Denk aan 
water- of vuilafstotende materialen; thermische en che-
mische waarnemingssystemen in kleding; onzichtbaar-
heidsmantels of zelfherstellende materialen waarin nano-
deeltjes kunnen migreren om scheuren te dichten.

• In de toekomst hebben we misschien allemaal een eigen 
nanofabriek. Een nanofabriek is een compact molecu-
lair productiesysteem, mogelijk klein genoeg om op 
een bureau te passen. De nanofabriek is potentieel een 
kwalitatief hoogstaand, extreem goedkoop en zeer flexi-
bel productiesysteem. Het is als het ware een 3D-prin-
ter voor atomen waarmee bijna alles te produceren.  
(Molecularassembler, 2018)
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3.15 Microrobots 

Een microrobot is een zeer kleine robot die is gebouwd om 
specifieke taken uit te voeren. Meestal is een microrobot iets 
groter dan een nanorobot. Microrobots zijn meestal zicht-
baar, terwijl sommige nanobots niet onmiddellijk zichtbaar 
zijn voor het menselijk oog (Techopedia, n.d.).

• Microrobots kunnen in het lichaam worden geplaatst 
voor diagnostische of biopsiedoeleinden, ter vervanging 
van zeer invasieve buizen zoals een endoscoop. 

• Minidrones die niet meer dan 20 gram wegen, worden 
gebruikt om luchtfoto’s te maken van grote evenementen 
of om in de landbouw rijp fruit te vinden.

• Autonome ‘soft’ microrobots van siliconenrubber, kevlar 
en micro-buisjes van glas kunnen blijven presteren onder 
extreme omstandigheden. Zelfs bij blootstelling aan wa-
ter of vuur, of een aanrijding met een auto.  
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3.16 Human enhancement

Human enhancement is het niet-medische gebruik van bio-
medische technologieën om het menselijk lichaam of de 
prestaties daarvan te verbeteren tot boven de ‘natuurlijke’ 
beperkingen (Dijkstra, 2015).

• Prothesen en bionica kunnen fysieke beperkingen tegen-
gaan. Bijvoorbeeld het vervangen van oren, ogen of lede-
maten door prothesen, of het gebruiken van een exoske-
let – dat mensen met een dwarslaesie weer laat lopen. 
Mogelijk laten mensen in de toekomst zelfs gezonde le-
dematen of organen verwijderen ten gunste van een ver-
beterde bionische prothese.

• Neuroprotheses (neurotechnologische implantaten) 
kunnen ons geheugen verbeteren en worden momenteel 
getest bij mensen die hun mentale vermogens verliezen 
(dementie, alzheimer). Misschien bouwen we in de toe-
komst met neuroprothesen een vorm van superintelli-
gentie in ons eigen brein in plaats van in een computer.

• Noötropische medicijnen beïnvloeden en verbeteren het 
denkproces. Het stimuleert een beter geheugen, helpt te 
concentreren en vergroot het probleemoplossend vermo-
gen. Het is nog onduidelijk hoe veilig dit soort medicij-
nen zijn.

• Gentechnologie kan ons helpen om designerbabies of su-
permensen te maken, door buitengewone vaardigheden 
uit de genenpool te kiezen en samen te brengen in een 
‘verbeterde‘ mens of in een embryo.

• Het verbeteren van menselijke vaardigheden brengt een 
verbetering in kwaliteit van leven met zich mee. Zoals 
ouderen die langer actief en onafhankelijk blijven; of 
bouwvakkers, sporters en militairen die extra kracht en 
uithoudingsvermogen hebben. Ook kan het onze levens-
duur met tientallen jaren verlengen. Uiteindelijk zal het 
menselijk bewustzijn kunnen versmelten met machines, 
waardoor we misschien zelfs onsterfelijk worden.

• Human enhancement brengt praktische en ethische vra-
gen met zich mee, zoals: in hoeverre worden we (onom-
keerbaar) afhankelijk van nieuwe technologieën? In welke 
mate ontstaat een nieuwe evolutionaire selectiedruk in de 
samenleving, doordat bepaalde bevolkingsgroepen beter 
presteren als gevolg van human enhancement en niet ie-
dereen daar toegang tot heeft? En als technologie wordt 
ingebed in het menselijk lichaam, van wie is dan de data 
die gegenereerd wordt?
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3.17 Brain-machine interfaces
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Een brain-machine interface (BMI) zet hersengolven 
om in digitale commando’s waarmee software of hard-
ware – zoals een computer of een robotarm – bestuurd 
wordt. Het realiseren van een BMI kan door invasieve 
technologie, zoals het aanbrengen van sensoren of het 
implanteren van een chip in het lichaam, of non-inva-
sieve technologie, zoals het gebruik van een kap met 
sensoren.

• BMI’s worden momenteel vaak gebruikt als onder-
steuning voor personen met motorische of sensori-
sche beperkingen, maar zijn ook voor ‘gezonde’ ge-
bruikers interessant. BMI’s kunnen de werking van 
het menselijk brein verbeteren waardoor de dragers 
informatie beter kunnen verwerken, onthouden en 
analyseren. 

• Met behulp van BMI’s kunnen dragers op veilige af-
stand ingrijpen in onveilige situaties, zoals omgaan 
met giftige stoffen of explosieven, of het onderzoe-
ken van nucleaire ongelukken.

• BMI’s kunnen zorgen dat een werkomgeving of hui-
selijke omgeving automatisch wordt aangepast aan 
iemands affectieve toestand. Dit helpt mensen beter 
te presteren of te ontspannen. 

• BMI’s maken gepersonaliseerde interactie mogelijk 
door directe neurofeedback, dit zorgt voor een op-
timale leerervaring en kan een grote impact hebben 
op hoe wij leren.

• Er zijn al een aantal games ontwikkeld waarin met 
BMI’s wordt gewerkt. Zo kun je al met je gedachten 
helikopters besturen of voetbal spelen.

• Technologieën zoals kunstmatige intelligentie en 
deep learning verbeteren de capaciteiten van machi-
nes drastisch. Wellicht is dit ook mogelijk voor het 
menselijk brein. Aan een Zuid-Afrikaanse universiteit 
experimenteert men met zogenaamd ‘brainternet’; 
hierbij wordt middels BMI’s een menselijk brein een 
knooppunt voor het Internet of Things.

https://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2017/09/25/the-brains-introduction-to-the-internet-of-things-for-neuromancer/
https://www.wired.com/2017/04/we-are-entering-the-era-of-the-brain-machine-interface/
https://www.nature.com/subjects/brain-machine-interface
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3.18 Geo-engineering 

Geo-engineering is de bewuste grootschalige manipulatie van 
de aarde en het milieu. Het wordt gezien als middel om de 
opwarming van de aarde door antropogene broeikasgase-
missies te verminderen (Bellamy, 2015). Weersbeïnvloeding 
kan ook als doel hebben schadelijke weersomstandigheden 
zoals droogte, hagel of orkanen te voorkomen.

• Een bekend voorbeeld van geo-engineering is het mani-
puleren van wolken om de regen- of sneeuwkans te ver-
hogen. In de landbouw wordt gebruik gemaakt van hagel-
kanonnen die zilverjodidekristallen afvuren op wolken om 
hagelvorming tegen te gaan en gewassen te beschermen. 

• Twee bekende categorieën van geo-engineeringtechnolo-
gieën om het broeikaseffect tegen te gaan zijn: technolo-
gieën om koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen 
(Carbon Dioxide Removal – CDR); en technologieën om 
een deel van het zonlicht weg van de aarde te reflecteren, 
waardoor de temperatuur wereldwijd daalt (Solar Radia-
tion Management – SRM).

• SRM kan de opbrengsten van landbouw verhogen door-
dat het hittestress tegengaat. De precieze gevolgen van 
deze technologie zijn echter nog niet empirisch aange-
toond (Proctor, 2018).

• Inzet van geo-engineering zal zorgen voor veranderingen 
in de hydrologische cyclus van de aarde en voor ozonaf-
braak. Het is onduidelijk welke sociaaleconomische ge-
volgen dit zou hebben en in hoeverre landen zich hieraan 
kunnen aanpassen.

• Een van de grootste uitdagingen op het gebied van geo-
engineering is dat de kosten en baten op verschillende 
locaties sterk variëren. Dus wat gunstig is voor bepaalde 
landen en regio’s, is nadelig voor andere landen en re-
gio’s.

• De inzet van geo-engineering is een vraagstuk dat alleen 
op wereldwijd schaalniveau kan worden onderzocht en 
het vraagt dus om een wereldwijd governance model.

• De International Panel on Climate Change (IPCC) ziet geo-
engineering als een mogelijke noodhulp-maatregel, dus 
om wereldwijde hongersnood of grootschalige natuur-
rampen te voorkomen. Het is maar de vraag of geo-engi-
neering in zo’n geval snel genoeg kan worden ingezet en 
of de effecten snel genoeg manifest worden (Franciska, 
2011).
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Slotwoord

De trends in deze publicatie geven een divers beeld van de 
toekomst van de Nederlandse economie. Een van de belang-
rijkste inzichten is dat de onderzoeksvragen niet eenvoudig 
en eenduidig te beantwoorden zijn. De beschreven trends 
kunnen zich namelijk in verschillende richtingen verder ont-
wikkelen en tonen aan dat er niet een rechtstreeks en helder 
pad is van het heden naar de toekomst. 

Zo zouden ontwikkelingen als globalisering en robotisering 
kunnen leiden tot minder werkgelegenheid, maar is het ook 
denkbaar dat ze leiden tot meer wereldhandel, meer welvaart, 
nieuwe beroepen en daarmee tot meer werkgelegenheid. 
Het vergrijzen van de bevolking betekent een afname van de 
beroepsbevolking en groeiende uitgaven voor sociale zeker-
heid en zorg. Maar het brengt ons ook de silver economy, met 
een groeiende groep welgestelde ouderen die veel vrije tijd 
hebben en veel geld te besteden hebben aan ontspanning en 
gezondheid.

De toekomst van de Nederlandse economie is dus niet enkel-
voudig, maar meervoudig. Dit bevestigt de nut en noodzaak 
om in dit onderzoek als vervolgstap te gaan werken met 
toekomstscenario’s.  

Dit trendonderzoek is de eerste stap in de verkenning van 
de toekomst van de economie. De vervolgstappen zijn het 
maken van scenario’s en het ontwikkelen van een serious 
game om met experts, stakeholders en iedereen die geïnte-
resseerd is in de mogelijke toekomst van onze economie in 
gesprek te gaan over wat die toekomsten voor hen kunnen 
betekenen. 
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Bijlage 2 Aanpak en belangrijkste  
bronnen
Economie is een veelomvattend en multi-interpretabel 
begrip. Het is dus nodig een afbakening te maken. Voor deze 
verkenning hanteer ik de volgende definitie van economie, 
gebaseerd op de definities in de tekstbox:

Economie gaat over keuzes die mensen en bedrijven maken 
bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goe-
deren en diensten.

Voor toekomstverkenningen is het goed om een onderzoeks-
vraag af te bakenen in tijd en in ruimte. De geografische 
focus van de verkenning is Nederland, maar uiteraard zijn 
internationale actoren en ontwikkelingen van invloed op de 
Nederlandse economie, nu en in de toekomst. In de verken-
ning ligt de nadruk op macro-trends, oftewel ontwikkelingen 
die spelen op internationaal en nationaal niveau. Het zijn 
trends die invloed zullen hebben op de Nederlandse econo-
mie, al is nog niet duidelijk welke invloed precies. 

Voor deze verkenning is gekozen voor een tijdhorizon van 
ongeveer dertig jaar: 2050. Dit helpt om uit de comfortzone 
en de beperkingen van de waan van de dag te komen en geeft 
ruimte om daadwerkelijke veranderingen te overwegen.Een 
periode van dertig jaar is een tijdspanne waarin veel verande-
ringen kunnen optreden die het de moeite waard maken de 
toekomst te verkennen.

De afbakening van het onderwerp, de tijdshorizon en de 
geografische focus leiden tot de onderzoeksvraag voor deze 
verkenning:

Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse economie eruit als 
gevolg van technologische ontwikkelingen?

Deze onderzoeksvraag is opgedeeld in zes deelvragen:

1. Welke technologische ontwikkelingen zullen tussen nu en 
2050 invloed hebben op de Nederlandse economie? 

2. Wat is in de toekomst economisch schaars en wat niet 
meer? 

3. Hoe en waar worden in de toekomst goederen en dien-
sten geproduceerd in Nederland?

4. Hoe consumeren in de toekomst mensen goederen en 
diensten in Nederland?

5. Hoe worden in de toekomst goederen en diensten gedis-
tribueerd en economische transacties gedaan? 

6. Wat is de invloed van technologische ontwikkelingen op 
de inkomensverdeling?

Dit trendonderzoek is de eerste stap in de verkenning. De 
vervolgstappen zijn het maken van scenario’s en het ont-
wikkelen van een serious game om met experts en stakehol-
ders in gesprek te gaan over wat de toekomst voor hen kan 
betekenen.

De trends in deze publicatie zijn geïnventariseerd op basis 
van een analyse van relevante publicaties over technologi-
sche en economische ontwikkelingen. Een overzicht van de 
belangrijkste publicaties staan op de volgende pagina.

Wat is economie?

De wetenschap die bestudeert hoe mensen omgaan met 
alternatief aanwendbare middelen waarmee ze hun behoef-
ten bevredigen / behoeftebevrediging in een bepaald gebied, 
bijv. Nederland

Economie (uit het Griekse oikos (οἶκος), huis en nomos 
(νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een algemene 
wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoef-
tebevrediging. De economie bestudeert keuzes die mensen 
maken bij de productie, consumptie en distributie van 
schaarse goederen en diensten

Een wetenschap die kijkt naar het voortbrengen en verdelen 
van schaarse goederen en diensten. Houdt zich ook bezig 
met hoe bepaalde wenselijke situaties kunnen worden bereikt.

De wetenschap die de mens bestudeert in zijn streven zijn 
behoeften te bevredigen met schaarse alternatief aanwend-
bare middelen. Naast de betekenis van wetenschap wordt het 
woord economie gebruikt als een economische situatie in een 
land.

http://www.betekenis-definitie.nl/Economie

Het doel van de economische wetenschap is het gedrag van 
de mens in zijn streven naar welvaart te bestuderen en daar-
door dit gedrag beter te leren begrijpen.

Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestu-
dering van het menselijk gedrag voor zover dit samenhangt 
met het streven naar bevrediging van behoeften met schaarse, 
alternatief aanwendbare middelen.

http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/Eco/hoofdstuk01/evhw01.html

http://www.betekenis-definitie.nl/Economie
http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/Eco/hoofdstuk01/evhw01.html
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