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Voor u ligt het dossier van de ‘stroom’ Data. Dit is één 
van de zes stromen die in het Toekomstatelier NL2100 
van het College van Rijksadviseurs wordt behandeld. 
Naast de stroom Data worden in andere dossiers de 
stromen mensen, goederen & grondstoffen, water, flora 
& fauna, en energie behandeld. 

Introductie

Dit dossier is een verslag van bevindingen die zijn opgedaan 
tijdens de expertsessies van het Toekomstatelier in de 
afgelopen maanden. Op basis van de input is een vertaalslag 
gemaakt naar belangrijke thema’s, verbanden en verhaallijnen 
richting de toekomst van 2100. Het dossier maakt inzichtelijk 
welke afhankelijkheden en invloeden bepalend kunnen zijn 
voor hoe het datasysteem er in 2100 uit ziet en hoe we met 
digitalisering omgaan. Daarnaast geeft het een opstapje naar 
het bediscussiëren en formuleren van een sociaal-economisch 
narratief dat sturend is in het van richting veranderen naar een 
volhoudbare en waardevolle toekomst. 

Met het ToekomstatelierNL2100 zet het College van 
Rijksadviseurs in op dialoog, kennisontwikkeling en 
verbeeldingskracht over de lange termijn. Het zet ontwerpend 
denken in als methode om uit te zoomen en grenzen van tijd, 
ruimte, domeinen en disciplines te overstijgen. Welke trends 
zien we? Welke waarden liggen hieraan ten grondslag? Wat 
vinden we van belang voor de toekomst van Nederland?  Met 
ToekomstatelierNL2100 wil het CRa een beweging aanjagen 
waarmee toekomstdenken een vanzelfsprekende plek krijgt in 
het nadenken over complexe maatschappelijke opgaven.
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De wereld van data en digitalisering is grotendeels nog 
onontgonnen terrein voor het domein van ruimtelijk 
ontwerp. Tegelijk verandert de wereld om ons heen in 
hoog tempo als gevolg van het toenemende gebruik 
van data en de digitalisering van ons leven. Data en 
digitalisering hebben daarom groeiende aandacht van 
onderzoekers en wetenschappers.

Instituut De Waag en het initiatief Future City verkennen 
bijvoorbeeld  de sociale en culturele impact van nieuwe 
technologieën op de samenleving. Waarbij de laatste 
zich specifiek richt op het inzetten van digitalisering 
en technologisering van regio’s, steden en dorpen, met 
als doel slimme gemeenschappen te maken in een 
gezonder leefomgeving.

Maar in ruimtelijke zin zien we pas de eerste ‘uitwassen’ 
van onze digitaliserende samenleving. Bijvoorbeeld in 
de vorm van hyper-scale data centers, straten vol air-
bnb-huizen in de grote steden en de anonieme gevels 
van de  ‘darkstores’ van flitsbezorgdiensten. De manier 
waarop het ruimtelijk ontwerp als discipline, en de 
ruimtelijke ordening in het algemeen binnen de stroom 
Data opereert, is vooralsnog voornamelijk reactief. Door 
het verbieden of reguleren van darkstores en online 
huizenverhuur of door (het ontbreken van) een visie of 
regulatie op de ongeremde groei van hyper scale data 
centers in ons land. 

Bestaande 
studies naar 
data en ruimte
(zijn er nauwelijks) 

1

2
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Wanneer de digitalisering van onze samenleving en 
de wijdverbreide inzet van technologie in hetzelfde of 
een hoger tempo doorzet, is het niet ondenkbaar dat 
digitalisering en het gebruik van data meer invloed 
krijgt op de manier waarop we onze steden inrichten, 
mobiliteit en netwerken organiseren of de kwaliteit van 
het milieu en de leefomgeving bepalen. 

Het ruimtelijk domein kan iets toevoegen door het 
inzichtelijk maken van de relatie data en ruimte en 
het effect van de digitalisering op de leefomgeving. 
Met aandacht voor welke ruimtelijke kansen en 
overwegingen zich daarbij voordoen.

Binnen het Toekomstatelier NL2100 is het daarom 
waardevol om voor de ‘stroom’ data een beschouwend 
stapje terug te doen en vooral grip te krijgen op de 
invloed van data in het ruimtelijk domein en de relatie 
met de andere stromen. Daarbij past het om een 
kritische reflectie te geven op ons huidige denken en 
doen ten opzichte van data en digitalisering in onze 
samenleving. 

1. XXL-verdozing - College van Rijksadviseurs, 

Rademacher x De Vries, 2019

2. Website Future Cities

3. Website De Waag

3

Aan welke knoppen kunnen en moeten we 
draaien, om vanuit het nu verstandige keuzes 
te maken richting te toekomst?

Om daar grip op te krijgen leggen we in dit dossier 
verbanden tussen onze sociaal-economische waarden 
en de manier waarop we omgaan met data en 
digitalisering. Vanuit deze inzichten kan gesleuteld 
worden aan een passend narratief wat sturend kan zijn 
in de toekomst van 2100.
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Datasysteem  
(verleden & heden)
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• De eerste vormen van 
afstandscommunicatie verliepen lange 
tijd via signalen of geschreven briefpost. 
Dankzij de stabiele energievoorziening 
van de stoommachine, gas en elektriciteit 
werd brede toepassing van technologie 
mogelijk. Zo bracht de elektronische 
telegraaf een revolutie op gang in o.a. de 
spoorwegen en financiële markten.

• Voortbouwend op deze technologie 
deed telefonie zijn intrede in de late 19e 
eeuw.  Waar telegrafie en telefonie via 
elektromagnetische weg plaatsvinden, 
bracht de ontdekking van radiogolven 
nieuwe mogelijkheden voor lange 
afstandscommunicatie. Met de uitvinding 
van de elektronenbuis konden naast 
morse-signalen ook een breder palet aan 
geluiden worden gecommuniceerd. Naast 
gedrukte pers werd radio een nieuwe vorm 
van massacommunicatie.

• In navolging van de radio wordt ook 
de televisie uitgevonden. Waar beeld 
voorheen enkel op papier en band getoond 
kon worden bracht de tv nieuws en 
entertainment naar de huiskamer.

• Voorgangers van de computer lazen 
mechanisch ponskaarten uit en werden 
aangestuurd met schakelaars. Daardoor 
waren computers destijds enorm groot. 
Ontwikkeling van micro-pocessors en 
transistors maakten computergebruik 
toegankelijk voor iedereen. Het internet 
maakte vervolgens informatie uitwisseling 
tussen computers mogelijk.

• Steeds kleinere opslagmogelijkheden en 
de komst van draadloze verbindingen 
maakt computertoepassingen in nog 
kleinere vorm mogelijk. De smartphone 
deed zijn intrede. Waar het vroege internet 
door de meesten gebruikt werd voor het 
opzoeken van informatie maakte web 2.0 
laagdrempelige toegang voor uploaden 
mogelijk. In de daarop volgende jaren 
explodeerde het gebruik van sociale 
media.

Een korte 
geschiedenis
van data
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Tijdlijn historische ontwikkeling 
van het datasysteem door de 
eeuwen heen
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Datacenters in Nederland

Bron: 'Een hyperscale datacenter. Moet dat echt?' Trouw 2022 
+ State of the Dutch Data Centers 2021   

“Momenteel telt Nederland 3 
hyperscales en 184 colocatie 
datacenterfaciliteiten”
(and still counting)
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Internetkabels zeebodem Noordzee en aanlandingspunten

Nederland is 
een belangrijk 
knooppunt in 
de wereldwijde 
internetsnelweg
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Mobiel dataverbruik in 
Nederland is in slechts 
vier jaar meer dan 
verdrievoudigd

Nederland staat in 2020 
wereldwijd op de vierde 
plaats van de Digital 
Economy and Society 
Index (DESI). De impact 
van digitalisering op 
de economie is relatief 
hoog in Nederland, 
zowel economisch als 
sociaal gezien.

Bron: Telecommonitor 2021 ACM

Bron: Europese Commissie

Feiten
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Nederlandse zeekabels 
verouderen ,
‘Digitale sleutelpositie 
in gevaar’
Bron: Tweakers

Bron: Europese Commissie

Al voor de corona 
pandemie maken 
Nederlanders 
bovengemiddeld veel 
gebruik van het internet, 
zo is de schermtijd van 
jongeren relatief hoog

Bron: OECD 
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Bron: NOS, 15 december 2021
Bron: Nederlandse Vereniging van

 Ziekenhuizen, 16 februari 2022

Bron: FD, 24 januari 2022
Bron: AD, 21 oktober 2021

In het nieuws
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“Megadatacenter 
Facebook zet extra 

druk op al grote 
energievraag”

Bron: NOS, 15 december 2021
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Bron: Trouw. 23 februari 2022

Bron: NRC, 13 september 2022
Bron: Volkskrant, 20 mei 2021

“Zeggenschap hoort bij 
de consumenten, 
vindt de Europese
Commissie”
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Bron: Volkskrant, 20 mei 2021

Bron: NRC, 18 februari 2022
Bron: Trouw, 26 januari 2022

“Europa wil dat het 
internet gaat werken in dienst 

van de burgers. In de toekomst 
hoeven die niet meer argwanend 
naar hun telefoons en computers 

te kijken, van waaruit oplichting 
en ongewenst gluurgedrag altijd 

op de loer ligt.”
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Trends & ontwikkelingen
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Wat staat ons 
te wachten?

Een aantal factoren is van invloed op 
de manier waarop het datasysteem 
functioneert en hoe we omgaan met 
digitalisering. Deze zou je kunnen 
koppelen aan de andere stromen 
van het Toekomstatelier NL2100: 
flora & fauna, water, grondstoffen & 
goederen, mens en energie. 
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Zeespiegel-
stijging en
kwetsbare
infrastructuur

Klimaat
verandering

Stijging temperatuur Midden-Nederland 
(bron: KNMI)

Voorspelling zeespiegelstijging komende eeuwen 
(bron: ipcc)

Sterke klimaatverandering 
is op meerdere vlakken 
een groot risico voor de 
Nederlandse samenleving. 
Data en digitalisering krijgen 
mogelijk een grotere rol in 
onze adaptatiestrategieën. Dat 
is al het geval in bijvoorbeeld 
het watermanagement en de 
veiligheid van Nederland. 

Een grote zeespiegelstijging 
zorgt voor een verhoogd risico 
op overstroming van kritieke 
infrastructuren. Hieronder valt 
ook onze digitale infrastructuur 
waar we ons in steeds sterkere 
mate van afhankelijk maken. 
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Milieu- en 
klimaatdoelen 
dwingen ons tot 
anders denken

Hyperscale datacenters zijn 
energieslurpers. Als Nederland 
ervoor kiest een internationale 
koploper te zijn op het gebied van 
milieu- en klimaatbeleid, betekent 
dit een andere benadering van 
ons huidige beleid voor de komst 
van datacenters. Dit kan een 
beperkende factor vormen in de 
digitalisering van Nederland.

Klimaatdoelen uitstoot broeikasgassen in 2030 
(bron: CBS, RIVM/Emissieregistratie)

Om fysieke datasystemen te 
ontwikkelen zijn veel grondstoffen 
nodig. Circulair materiaalgebruik 
kan mogelijke grondstoffen tekorten 
beperken en natuurschade bij grond-
stoffenwinning verminderen. Is het 
mogelijk om ons fysieke datasysteem 
circulair te maken?

Maak werk 
van circulariteitBeeld: Unsplash / John Cameron
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Om datasystemen te ontwikkelen zijn 
veel grondstoffen nodig, is het mogelijk 

ons fysieke datasysteem circulair 
te maken?

Beeld: Unsplash / Krzysztof Kowalik
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Afhankelijk van onder andere bevolkingsontwikkeling, 
milieubeleid, woningbouw en klimaatverandering 
moeten keuzes gemaakt worden in hoe de schaarse 
ruimte wordt benut. Dit kan betekenen dat hyperscale 
datacenters minder aantrekkelijk worden dan lokale 
dataopslag.

De ruimtevraag
neemt toe

Wieringermeer, beeld: Microsoft
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Afhankelijk van onder andere 
bevolkingsontwikkeling, milieu-
beleid, woningbouw en klimaat-

verandering moeten keuzes 
gemaakt worden in hoe de 

schaarse ruimte wordt benut.
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Beschikbaarheid van 
energie in relatie tot 
andere gebruikers

De groeiende energievraag kan 
geremd worden door de beperkte 
capaciteit van energieopwekking en 
-levering. Met name zware industrie, 
en datacenters leggen een grote druk 
op de beschikbaarheid van (duurzame) 
energie. Kunnen we voldoende 
duurzame energie opwekken en 
vervoeren als de grote energievraag 
nog verder toeneemt als gevolg van 
vergaande digitalisering?

Grondstoffen worden 
schaarser

Momenteel is de levering van chips voor computers, auto's etc. 
mondiaal een probleem. De beschikbaarheid van grondstoffen 
is eindig en daarmee een kwetsbaarheid in de digitalisering. 
Tegelijkertijd kan het decentraliseren van dataopslag de druk op 
grondstoffen doen toenemen.  

Beeld: Unsplash / Shane Mc Lendon

Beeld: Unsplash / Dimitry Anikin
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Zware industrie, maar ook datacenters 
leggen een grote druk op de beschikbaarheid 

van (duurzame) energie, moet de energievraag of 
het energieaanbod leidend zijn?

Beeld: Unsplash / Christopher Burns
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Internationale stabiliteit 
en cybersecurity

Geopolitieke onzekerheden (bv. door oorlog, klimaatverandering, 
beschikbaarheid van grondstoffen, voedsel, etc.) kunnen de 
internationale stabiliteit beïnvloeden. Onze digitale netwerken 
zijn in toenemende mate kwetsbaar en doelwit voor aanvallen en 
sabotage. Cybersecurity van overheid, bedrijven en individuen is 
daarom een steeds belangrijkere opgave.

Beschikbaarheid van 
energie in relatie tot 
datahonger

Energieverbruik per persoon (bron: Our World in Data)

Om het datasysteem van Nederland 
draaiend te houden is energie nodig.
Naarmate de samenleving verder 
digitaliseert, neemt ook de hoeveel-
heid energie die het systeem nodig 
heeft toe. Zolang er voldoende 
energie beschikbaar is, blijft verdere 
digitalisering mogelijk. Op het moment 
dat energie in grotere mate schaars 
wordt, kan dit een beperkende 
factor vormen voor de mate waarin 
digitalisering mogelijk is. 

Beeld: Unsplash / Gael Gaborel
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Bevolkings-
ontwikkeling 
heeft impact op 
ruimtegebruik en 
datagebruik

Prognose bevolkingsgroei 2021-2070 (bron: CBS)

De mate waarin de bevolking 
groeit is een factor in de 
hoeveelheid data die wordt 
gebruikt en opgeslagen. De 
combinatie van toenemend 
datagebruik per persoon en 
bevolkingsgroei heeft ook 
ruimtelijke consequenties. 
Wat heeft prioriteit en wat is 
wenselijk?

Economische
ontwikkeling

Economische ontwikkeling is zowel afhankelijk van, 
als bepalend in de energiebehoefte van Nederland. 
Toenemend datagebruik met stijgende energieprijzen tot 
gevolg kunnen een rem zijn op de economische groei. 
Wanneer energieschaarste verdere digitalisatie beperkt 
kan dit Nederland economisch op achterstand zetten 
t.o.v. andere landen. 

Economische ontwikkeling is zowel afhankelijk 
van, als bepalend in de energiebehoefte van 

Nederland. Hoge energieprijzen kunnen een rem 
zijn op economische groei en daarmee digitalisatie.

Beeld: Unsplash / Mika Baumeister
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Data en digitalisering in 
relatie tot onze morele 
waarden

Als samenleving bepalen we in de basis wat we moreel 
acceptabel en waardevol vinden. Is dat in de digitaliserende 
wereld nog wel zo? Of legt big tech ons nieuwe waarden op?

Op welke manier willen wij onze (digitale) samenleving 
vormgeven. Wat levert hier een positieve bijdrage aan en wat 
juist niet? Dit bepaalt waarvoor data wordt ingezet, van wie het 
is en in hoeverre het ons dagelijks leven beïnvloed. 

Verzamelen we data vanuit winstoogmerk 
of vanuit het publieke belang?
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Domineert de vrije markt waarin big tech bedrijven 
grotendeels vrij spel hebben, of kiezen we doelbewust 
voor datatoepassingen die van publieke meerwaarde 
kunnen zijn? 

Doel van 
data

Rol
overheid

Momenteel heeft de overheid een meer faciliterende rol 
t.o.v. marktpartijen. Strengere dataregulatie beschermt 
de burger tegen onrechtmatige verzameling en gebruik 
van persoonlijke gegevens.

Digitalisering
samenleving

Digitalisering kan tot in de haarvaten van de 
samenleving doordringen. Van slimme steden, 
tot zelfrijdende voertuigen of zelfs een hybride 
virtuele realiteit. De mate waarin digitalisering 
wordt toegelaten in de samenleving bepaalt 
hoe mensen onderling met elkaar omgaan.

Beeld: Unsplash / Alex Knight

Beeld: Unsplash / Michael Fousert

Beeld: Unsplash / Lorenzo Herrera
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Momenteel is data vooral opgeslagen bij grote 
marktpartijen. Hierdoor is onduidelijk welke 
persoonlijke informatie wordt opgeslagen en 
hoe dit wordt gebruikt. Data-zeggenschap kan 
worden teruggepakt door marktregulatie en door 
verantwoordelijkheid en zelfbeschikking terug te 
leggen bij individuen, maatschappelijke collectieven of 
de overheid.

Data -
zeggenschap

Autonomie
systeem

Kunstmatige intelligentie gedijt 
bij een grote hoeveelheid 
data. De vraag is waarvoor 
deze kennis wordt ingezet. 
Krijgt kunstmatige intelligentie 
een ondersteunende rol in de 
dagelijkse praktijk, of wordt 
data dominantie een probleem? 

Data-zeggenschap kan teruggepakt worden door 
marktregulatie en door verantwoordelijkheid en 
zelfbeschikking terug te leggen bij individuen, 
maatschappelijke collectieven of de overheid.

Beeld: Unsplash 

Beeld: Unsplash / Luke Southern
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Krijgt kunstmatige 
intelligentie een 

ondersteunende rol 
in de dagelijkse 

praktijk, of wordt 
data-dominantie 

een probleem?

Beeld: Unsplash / Note Thanun
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De manier waarop het fysieke 
datasysteem wordt ingericht is het 
product van maatschappelijke keuzes 
en andere invloeden.

Hoe ziet het
fysieke data

systeem er uit?

Blijven we afhankelijk 
van China of de VS voor de 

ontwikkeling van technologie? 
Of zetten we in op Europese 

initiatieven?
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Eigenaarschap
fysiek systeem

Omvang
datasysteem

Schaal 
& vorm

Data wordt in zijn huidige vorm veelal centraal en 
internationaal in (hyperscale) datacenters opgeslagen. 
Decentrale opslag dichterbij de gebruiker kan data 
eigenaarschap en zeggenschap vergroten. Hoewel een 
gefragmenteerd systeem minder ruimte behoeft dan 
grote datacenters is de efficiëntie van een decentraal 
systeem minder groot waardoor er naar verwachting 
meer energie nodig is.

Momenteel is data veelal opgeslagen bij grote markt-
partijen. Hierdoor is onduidelijk welke persoonlijke 
informatie wordt opgeslagen en waarvoor deze wordt 
ingezet. Data eigenaarschap en zelfbeschikking kan 
worden teruggepakt door lokale opslag van data bij 
individuen, collectieven of de overheid.

De mate van dataconsumptie bepaalt de omvang van 
het datasysteem. Een grotere dataconsumptie vertaalt 
zich ook ruimtelijk in een zwaarder datasysteem. 
Dit vereist onder andere een grotere energietoevoer. 
Innovaties op het gebied van dataopslag zijn 
komende jaren bepalend voor de energievraag en de 
bijbehorende ruimtelijke weerslag.

Zowel hardware als digitale platformen worden veelal 
ontwikkeld in de VS en China. Door als Europese 
Unie zelfstandig technologie te ontwikkelen kan de 
dataveiligheid van EU burgers wellicht beter worden 
gewaarborgd. Hiervoor zijn investeringen nodig in 
technologie.

Autonomie
technologie

Beeld: Unsplash / ImgIX

Beeld: Unsplash / Umberto 

Beeld: Unsplash / Jason Dent

Beeld: Unsplash / Alexandre Lallemant
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Thema’s, verbanden & 
afhankelijkheden
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De hiervoor beschreven trends en ontwikkelingen, de kenmerken van het fysieke 
datasysteem, en thema's als eigenaarschap en zeggenschap kunnen niet los van 
elkaar worden gezien. Ze maken onderdeel uit van een samenhangend (waarde)
systeem. Een mengpaneel dat bepaalt hoe ons datasysteem er in 2100 uitziet.

Mengpaneel thema’s, verbanden & 
afhankelijkheden

Het 'mengpaneel' op deze pagina's toont de 
samenhang tussen de thema’s die van invloed 
zijn op het datasysteem van nu en 2100. De 
maatschappelijke wensen en andere invloeden 
uit de samenleving bepalen in grote mate hoe 
het fysieke datasysteem wordt vormgegeven. 
Welke datatoepassingen zijn bijvoorbeeld 
noodzakelijk en wenselijk? 
De manier waarop we data willen gebruiken en 
welke doeleinden worden nagestreefd, bepalen 
de impact van digitalisering op het dagelijks 
leven. Dit zijn directe knoppen waar we aan 
kunnen draaien. Via beleid door de overheid 
of door een maatschappelijke stem te laten 
horen. 
Tegelijk zijn er ook een aantal factoren waar in 
mindere mate invloed op mogelijk is. Denk aan 
de beschikbaarheid van grondstoffen, energie 
of klimaatverandering. 
Het fysieke datasysteem komt voort uit de 
samenhang tussen deze ontwikkelingen en de 
keuzes die we maken. Daarbij kunnen kansen 
worden gegrepen om bijvoorbeeld het systeem 
te decentraliseren en burgers zeggenschap 
over hun data terug te geven. 
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Verhaallijnen, knikpunten, 
toekomsten
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Dit is geen scenariostudie 
met een vooraf bedacht 
eindpunt

Maar een verkenning 
van verhaallijnen 
waarin meerdere 

mogelijke toekomsten 
het resultaat zijn van 

keuzes, knikpunten en 
afhankelijkheden
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Het schema op de volgende pagina's geeft 
een eerste inzicht in welke knikpunten er zijn 
richting de toekomst van 2100. Dit is geen 
scenariostudie of routekaart naar een vooraf 
bedacht eindpunt. Meer laat het een overzicht 
van opeenvolgende keuzes en invloeden zien 
die in samenhang met elkaar leiden tot een 
bepaalde mogelijke toekomst. 

De vier resulterende richtingen tonen een breed 
(maar niet uitputtend) spectrum van mogelijke 
toekomsten. Ze verschillen in de mate waarin 
de samenleving verder digitaliseert, de doelen 
waarmee data wordt gebruikt en verzameld, 
de mate van autonomie van het datasysteem 
en de digitale wereld, het eigenaarschap van 
data en de zeggenschap over data. Ter globale 
illustratie zijn volgend op het schema twee van 
de vier richtingen verder verbeeld. 
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Voorbeeld verhaallijnen, knikpunten en toekomsten
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In dat geval

De digitalisering anno 2022 zet in 
hetzelfde ongeremde tempo door. 
De data wordt in nog sterkere mate 
vanuit winstoogmerk verzameld 
door grote techbedrijven. De focus 
ligt hierbij vooral op het verbeteren 
van de efficiëntie van het systeem, 
innovatie en winstoptimalisatie.

De grote hoeveelheid data die 
wordt verzameld stelt big tech in 
staat m.b.v. krachtige algoritmes 
en kunstmatige intelligentie 
burgers te beïnvloeden in het 
dagelijks leven. Er ontstaat een 
parallelle werkelijkheid, gestuurd 
door kunstmatige intelligentie. De 
mens is geen kapitein meer, maar 
een matroos. We staan erbij en 
kijken ernaar.

Data van burgers wordt 
voornamelijk verzameld om 
gekapitaliseerd te worden. 
Een gevolg hiervan is dat het 

Voorbeeld mogelijke toekomst 1: 
Gaan we richting een toekomst 
van data dominantie?

datasysteem centraal is ingericht 
en de transport en opslag 
in eigendom is van de grote 
techbedrijven. 

Dit resulteert in nog meer 
hyperscale datacenters die een 
nog groter beroep doen op de 
nationale energievoorziening. 

Er is beperkt inzicht en controle 
op het gebruik van data in het 
algemeen en in de inzetbaarheid 
van de data voor publieke 
doeleinden. Als gevolg werkt de 
digitalisering individualisering 
in de hand en wordt het publieke 
belang overstemd.

Door de markt vrijspel te geven 
heeft de overheid steeds minder 
grip op de snelle ontwikkelingen in 
het data landschap. Hierdoor heeft 
de overheid alleen een beperkte 
regulerende rol aan de zijlijn.
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Verbeelding leidende thema’s binnen de mogelijke toekomst waarin data dominant is
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Voorbeeld mogelijke toekomst 2: 
Gaan we richting een toekomst 
van smart democratie?

In dat geval 

Wordt data doelgericht ingezet 
vanuit en voor het publieke belang. 

Er is pro-actief een weloverwogen 
keuze gemaakt in welke delen van 
ons leven data van meerwaarde 
kan zijn en waar niet. Hierbij 
wordt ingezet op specifieke lange 
termijndoelen waarbij data en 
digitalisering ons welzijn in het 
dagelijks leven kan ondersteunen.

Decentrale opslag en beheer van 
data door individuele burgers en 
collectieven geven eigenaarschap, 
inzicht, zeggenschap en zelf-
beschikking terug aan de gebruiker. 
We hebben afscheid genomen 
van internationale hyperscale 
datacenters en beheren 

onze eigen opslag, thuis in de 
meterkast, voorzien van stroom 
met eigen zonnepalen.

Niet big tech, maar de burger 
zelf beschikt over zijn data. 
Hiermee wordt verzekerd dat deze 
gegevens op een gewenste manier 
worden gebruikt. Maar krijgen 
we er allemaal ook een stevige 
verantwoordelijkheid bij om zelf 
waakzaam en zorgvuldig te zijn.

De overheid heeft een meer 
faciliterende en sturende rol 
om gelijke toegang tot data 
en veiligheid van burgers te 
verzekeren.
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Verbeelding leidende thema’s binnen het mogelijke toekomst met een smart democracy
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Inzichten samengevat 
en 5x5 waardenkader
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Huidig denkkader teveel beïnvloed 
door grote techbedrijven
Ons beeld/denkkader wordt op het moment teveel gevormd door grote techbedrijven, deze bedrijven zetten 
digitalisering neer als onvermijdelijk en iets wat de samenleving en kwaliteit van het leven ten goede komt. Deze 
bedrijven handelen vaak vanuit een winstoogmerk en zetten vooral in op efficiency-denken en optimaliseren van 
datasystemen. Als samenleving moeten we ons afvragen wie er baat hebben bij deze optimalisaties, en wie er bij 
verliezen. Digitalisering moet meer beschouwd worden vanuit de publieke waarden van de samenleving in plaats 
vanuit het winstoogmerk van grote techbedrijven.

Samenleving staat voor grote keuzes 
m.b.t. digitalisering
De samenleving moet belangrijke keuzes nog maken. Welke mate van digitalisering van desamenleving vinden 
we wenselijk? Met welk doeleinde willen we data verzamelen? Welke mate van autonomie willen we behouden 
over ons datasysteem? Wie heeft het zeggenschap over data? Wat is de rol van de overheid hierin (faciliterend, 
regulerend)?

Inrichting fysiek datasysteem 
afhankelijk van keuzes samenleving
De keuzes die we als samenleving maken bepalen hoe het fysieke datasysteem er in de toekomst uit komt te 
zien (centraal/decentraal), schaal (internationaal <-> lokaal), eigendom (individu, collectief, marktpartij, overheid).

Inzichten
De expertsessies en denkoefeningen leiden samengevat tot de volgende 
inzichten. Zie ook de uitwerking in 5x5 op de volgende pagina's.
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Afhankelijkheid van Azië en Amerika 
voor ontwikkeling technologie
We zijn met de ontwikkeling van technologie die nodig is voor digitalisering, erg afhankelijk geworden van Azië 
en Amerika. We moeten op dit moment bouwen op de systemen die zij maken. Vinden we dit wenselijk in de 
toekomst in het licht van cybersecurity en geopolitieke (in)stabiliteit? Of moeten we meer gaan inzetten op het 
zelf ontwikkelen van technologie in Europa?

Verwevenheid digitalisering en 
energie
Er bestaat een symbiose tussen energie en data. Waar data vroeger voornamelijk energie verbruikte, speelt data 
nu in toenemende mate een belangrijkere rol bij hoe we energie efficiënter kunnen verbruiken en opwekken. In de 
toekomst worden de twee stromen alleen maar meer met elkaar verweven.

Beschikbaarheid grondstoffen kan 
berperking vormen voor digitalisering
De beschikbaarheid van grondstoffen kan een beperkende factor zijn in de mate waarin digitalisering van de 
samenleving mogelijk is. Een grondstoffentekort kan de productie van de benodigde computeronderdelen voor 
de digitale systemen belemmeren.
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5
pijnlijke waarheden
oplossende denkwijzen
no-regrets
lock-ins
kennis-urgenties

Pijnlijke 
waarheden

Oplossende
denkwijzen

No-regrets

Lock-ins

Kennis
urgenties

5 pijnlijke waarheden
Onvermijdelijke kwesties die in de toekomst gaan 
spelen. 

5 oplossende denkwijzen 
Wat kun je doen om deze ontwikkelingen om te buigen. 

5 no-regret ingrepen 
Maatregelen die nu al toegepast kunnen worden. 

5 lock-ins 
Contra-productieve ontwikkelingen van nu aangekaart.

5 kennis urgenties 
Vraagstukken waarop verder gestudeerd moet worden 
om het datasysteem van morgen strakker te definiëren.
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Vervolgopgave: werken aan 
het narratief van 2100
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Het verkennen van een wereld in 2100 vraagt 
om een kritische houding ten opzichte van 
ons huidige denken en doen. Als we de 
toekomst vormgeven vanuit ons huidige 
handelen, onze (transparante) overtuigingen 
en gewoonten, verandert er mogelijk niets en 
draaien we onszelf vast. 

Het ontrafelen van ons huidige sociaal-
economisch narratief, dat sturend is in 
onze keuzes en hoe we Nederland sociaal, 
economisch én ruimtelijk inrichten, is de 
basis om lock-ins en pijnlijke waarheden 
inzichtelijk te maken. Daarmee kunnen we 
stelling innemen ten opzichte van ons huidige 
gedrag en een nieuw narratief schetsen 
voor 2100. Dat nieuwe narratief kunnen we 
uiteindelijk vertalen in een ruimtelijk beeld, 
een verhaallijn. Het narratief bepaalt het 
onderscheid tussen mogelijke en wenselijke 
toekomsten.

Werken aan een sociaal-economisch 
narratief voor 2100
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Bijlage
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Samenvatting discussie eerste werksessie ‘data’ (tekening: Caroline Perree)
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