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Introductie

Voor je ligt het resultaat van een halfjaar 
ontwerpend onderzoek. Met gepaste 
trots dragen wij ons onderzoek over aan 
het Atelier Rijksbouwmeester. In de 
maanden van juni tot november 2022 
hebben wij, strategisch ontwerpbureau 
Komovo, gewerkt aan een ontwerpend 
onderzoek in opdracht van het Atelier 
Rijksbouwmeester. Het doel van dit 
onderzoek was het ontwerpen van 
toekomstscenario’s, in woord en beeld, 
die inzicht geven in hoe er binnen 
de Rijksoverheid in de toekomst 
(samen)gewerkt zal worden en welke 
ruimtelijke elementen nodig zijn om 
de werkprocessen te ondersteunen. 
Deze opdracht is tevens uitgezet naar 
ruimtelijk ontwerpbureau Studio Lonk 
en architectenbureau Lilith Ronner van 
Hooijdonk. 

Dit onderzoek en het toekomstdenken 
sluit naadloos aan bij onze werkwijze: 
Komovo brengt visies tot leven in 
de vorm van tastbare concepten. Zo 
zorgen we voor gidsing, verbinding en 
verbetering door strategisch ontwerp. 
Onze projecten helpen organisaties 
bij het bepalen van een koers. Door 
de geformuleerde visie in een vorm 
te gieten, maken we een gewenst 
toekomstbeeld concreet. Visualisaties 
zorgen hierbij voor gedeeld begrip, 
prototypes spreken tot de verbeelding en 
strategie leidt tot actie.

Binnen het overkoepelende doel 
hebben wij, samen met het Atelier 
Rijksbouwmeester, enkele subdoelen 
geformuleerd. De toekomstbeelden 
moeten [1] het gesprek stimuleren 
over het (hybride) werken in de 
toekomst bij de beleidsmakers binnen 
Directoraat-generaal Digitalisering en 
Overheidsorganisatie (DGOO) en het 

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voorafgaand 
aan de keuzes die gemaakt worden met 
betrekking tot het Rijksvastgoed, [2] 
het advies van de Rijksbouwmeester 
aan DGOO en RVB inhoudelijk 
informeren en [3] ervoor zorgen 
dat beslissingen gemaakt kunnen 
worden voor de kantoren van het Rijk, 
waarbij kan worden geanticipeerd op 
de mogelijke toekomstscenario’s van 
werken en de (ruimtelijke) behoeftes 
van rijksambtenaren. Daarnaast heeft 
dit onderzoek ook een procesmatig 
doel, namelijk [4] het delen van 
leringen omtrent toekomstdenken 
binnen de Rijksoverheid met het Atelier 
Rijksbouwmeester.

Deze gids neemt je mee in het proces 
van ons ontwerpend onderzoek. Wij 
begonnen met het verzamelen van 
toekomstfactoren, die ons iets zeggen 
over hoe, onder andere, het ambt en 
het werken veranderen. Deze factoren 
zijn vervolgens samengevoegd tot 
clusters, om een beeld te krijgen van 
ontwikkelingen op grotere schaal. Deze 
clusters verhouden zich ook op een 
bepaalde manier tot elkaar. Door die 
onderlinge relaties uiteen te zetten is 
een framework gevormd, waar negen 
mogelijke toekomstframes uit voortkomen. 
Deze frames leggen bepaalde houdingen 
bloot van rijksambtenaren ten opzichte 
van hun werk en de samenleving. 
Iedere houding gaat gepaard met 
bepaalde ruimtelijke behoeftes, die 
soms contrasterend lijken te zijn. 
Hierdoor ontstaan spanningen, waarmee 
vervolgens ontworpen kan worden. 
Wij hebben dit gedaan in de vorm van 
een ruimtelijke concept. Dit concept 
brengt de geformuleerde spanningen in 
harmonie samen en biedt ruimte aan alle 
verschillende houdingen. 
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Ons onderzoek nodigt uit om de status 
quo te bevragen. De huidige benadering 
van het Rijksvastgoed is voornamelijk 
kwantitatief gaat uit van uniformiteit. 
Wat een rijksambtenaar nodig heeft 
om goed te kunnen werken is generiek 
bepaald en ondersteund door cijfers 
die iets zeggen over bijvoorbeeld de 
bezettingsgraad. Onze resultaten laten 
zien dat ‘de rijksambtenaar’ niet bestaat 
en dat er een grote diversiteit is als het 
gaat om (ruimtelijke) behoeftes. Om de 
mens met zijn uiteenlopende belangen 
en behoeftes terug te brengen in het 
proces van aanbesteding en inrichting 
van het Rijksvastgoed, doen we ten slotte 
een voorstel om de resultaten van dit 
ontwerpend onderzoek als gesprekstool 
vorm te geven. 

Laat je verwonderen! Stap met ons de 
toekomst in en ontdek hoe het (samen)
werken er binnen de Rijksoverheid uit 
kan zien in 2050.



Clusters FrameworkFactoren
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Methode

Wij nemen je graag mee in ons 
ontwerpproces. Voor dit project hebben 
wij ons proces grotendeels gebaseerd op 
de ontwerpmethodiek Vision in Product 
Design (ViP). Deze methode is ontwikkeld 
door Prof. Matthijs van Dijk en Prof. 
Paul Hekkert en helpt ontwerpers om 
toekomstgericht te ontwerpen. Het 
biedt handvatten om de toekomst vanuit 
drie verschillende niveaus te bekijken: 
van product, naar interactie, naar context. 
De kracht van deze methode zit in 
de mogelijkheid om deze niveaus te 
deconstrueren, en ze vervolgens, op een 
voortbouwende manier, samenbrengen 
te brengen. Hierdoor stelt het in staat 
de rijkheid van complexe thema’s, zoals 
(samen)werken, te vatten.

De toekomst
Het is belangrijk om je te realiseren dat 
er verschillende typen toekomsten zijn. 
Binnen de toekomststudies wordt er 
vaak teruggegrepen op The futures cone 
(Figuur 1), ontwikkeld door Hancock 
en Bezold in 1993. Voor het lezen 
van dit rapport is het belangrijk om 
drie verschillende hoofdklassen van 
toekomsten te kunnen onderscheiden: 

mogelijk, waarschijnlijk of wenselijk. Deze 
typen dienen verschillende doelen voor 
toekomstdenkers. Sommigen focussen 
zich op het exploreren van welke 
mogelijke toekomsten er zijn, anderen op 
het analyseren van hoe een waarschijnlijke 
toekomst er uit ziet en weer anderen 
op het actief vormen van een wenselijke 
toekomst. Met ons ontwerpend 
onderzoek zweven we tussen het eerste 
en het laatste: er zijn negen mogelijke 
toekomsten geformuleerd, waar jij, als 
lezer, zelf een waardeoordeel over kan 
vellen, waarmee de wenselijke toekomst 
bepaald kan worden.

Domeinafbakening
De eerste stap die we hebben gezet in 
het proces om tot de toekomstframes 
te komen, is het scherpstellen van het 
domein waarvoor we toekomstbeelden 
gaan ontwikkelen. De afbakening helpt 
in de bepaling welke ontwikkelingen 
relevant zijn binnen de scope van deze 
opdracht en welke niet. Zo blijven 
we, ondanks de complexiteit van het 
toekomstdenken, bewust werken richting 
het geformuleerde doel.

heden

toekomst

mogelijk

waarschijnlijk

wenselijk

Figuur  1  Een versimpelde weergave van de “futures cone”
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Ons domein is de toekomst van het 
(samen)werken van rijksambtenaren in 
2050. Binnen dit domein kijken we naar 
vier pijlers: het ambt, het werk, het wonen 
en het gebouw. Deze pijlers vormen het 
startpunt voor de volgende fases van het 
ontwerpend onderzoek.

Van toekomstfactoren, naar clusters 
en framework

Verzamelen van toekomstfactoren

Toekomstfactoren zijn de bouwstenen 
van mogelijke toekomsten. Het zijn 
waardevrije observaties, gedachten, 
theorieën, wetten, overtuigingen 
of meningen zoals die zich aan 
ons voordoen. Hoewel de factoren 
zelf waardevrij zijn, nemen wij, als 
ontwerpers, de onvermijdelijke ruimte 
om toekomstfactoren te formuleren en 
te selecteren voor dit domein. Hiermee 
omarmen wij, en zijn wij ons bewust 
van, onze subjectiviteit; toekomstdenken 
kan immers niet geheel waardevrij, 
onafhankelijk of objectief gedaan worden.
Er zijn vier verschillende typen 
toekomstfactoren: ontwikkelingen, trends, 
states en principes. Elke factor legt een 

veranderlijkheid bloot (ontwikkelingen 
en trends) of beschrijft een stabiel 
gegeven (states en principes) voor 
de wereld van 2050. Deze factoren 
beslaan de zes velden van DEPEST, van 
demografisch tot technologisch. Voor dit 
onderzoek zijn meer dan 250 van zulke 
factoren verzameld. Hiernaast staan, ter 
illustratie, vier van deze factoren die wij 
noemenswaardig vinden voor het domein 
van (samen)werken van rijksambtenaren 
in 2050 (Figuur 4).

Van toekomst factoren naar clusters 

Zoals een pixel nog geen beeld 
weergeeft en een bouwsteen nog geen 
muur maakt, geeft een losse factor 
nog geen inzicht in een mogelijke 
toekomst. De toekomstfactoren moeten 
eerst geclusterd worden om grotere 
ontwikkelingen bloot te leggen. Uit onze 
factoren zijn 21 van dit soort clusters 
ontstaan. Deze clusters zijn bondig maar 
beeldend beschreven en zijn terug te 
vinden aan het eind van dit document in 
de Appendix.

werk

ambt

beleid/uitvoering

organisatie

zingeving

groei

autonomie

verbinden

onderdeel 
zijn van

identiteit

functieRijk

gebouw

wonen

thuis

cohesie

leefomgeving

ontmoeting

locatie

rol van 
stenen

programmering

woongroepen

buurt

demografisch economisch politiek

ecologisch sociologisch technologisch

250+

ontwikkelingen trends states principes

factoren

Figuur  2 De vier pijlers van ons domein

Figuur  3  De DEPEST-velden waarbinnen de 

toekomstfactoren zijn verzameld
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sociologisch principe

Zo sterk als de (omgang met) de zwakste 
schakel

In haar boek ‘La Vieillesse’ stelt Simone de 
Beauvoir dat aan de manier waarop een 
maatschappij met ouderen omgaat de ware 
intenties van die samenleving af te lezen is. 
De Franse schrijfster en filosofe reikt ons 
daarmee een spiegel aan:
in onze omgang met kwetsbare groepen, of 
het nu gaat om ouderen, vluchtelingen, 
armen of kinderen, toont zich wie wij zijn en 
waar we voor staan. De coronacrisis vergroot 
uit welke waarden we hooghouden.

Alkemade, F. (2020). De Toekomst van Nederland: De Kunst van 
Richting te veranderen

ecologisch trend

Aandacht voor stedelijk metabolisme 

Dit is een beschouwingswijze van de stad 
waarbij het geheel aan stedelijke stromen als 
brandstof, voedsel en afval gezien wordt als 
metabolisme van de stad, als 
stofwisselingsproces. Deze zienswijze wordt 
in toenemende mate gebruikt voor de 
verduurzamingsuitdaging van steden. Het 
metabolismedenken is vaak verbonden met 
het idee om systemen meer ‘circulair’ te 
organiseren en zo de stad duurzamer te laten 
functioneren.

Danneels et al., 2018, Hajer, M., & Dassen, T. (2014). Slimme steden 
(1ste editie). Macmillan Publishers.

demografisch ontwikkeling

Grote uitstroom rijksambtenaren na 
2025 

Het personeelsbestand van het rijk is meer 
vergrijsd dan de werkenden op de externe 
arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de afgelopen vijf 
jaar de personele omvang van het rijk als gevolg 
van nieuw beleid, beleidsintensiveringen en 
insourcing per saldo toegenomen. Tot en met 
2020 bereikt bij het Rijk 4 procent van het 
huidige personeelsbestand de AOW-leeftijd. 
Daarna neemt het aandeel ouderen gestaag toe, 
totdat het in 2025 ruim verdrievoudigt tot 13 
procent. Met name de uitstroom van kennis en 
kunde vormt volgens de  Arbeidsmarktanalyse 
Rijk 2018-2025 ‘een uitdaging’.

Bekkers, H. (2019, 12 februari). Grote uitstroom rijksambtenaren na 
2025. Binnenlands Bestuur. https://www.binnenlandsbestuur.nl/-
carriere/uitstroom-rijksambtenaren-groot-na-2025

sociologisch state

Er bestaat een deeltijdparadox in onze 
samenleving

Vanwege tekorten aan werknemers bestaat de 
wens dat deeltijdwerkers meer gaan werken. 
Echter, onze samenleving is ingericht op in 
elk geval één persoon per huishouden die 
deeltijd werkt. Openingstijden van winkels en 
andere sectoren lopen namelijk gelijk met de 
werktijden van voltijdwerkers. Dit resulteert 
in de deeltijdparadox.

Roeters, A. & Sociaal Cultureel Planbureau. (z.d.). De toekomst van 
het (samen)werken [Presentatieslides; Presentatie]. Atelier 1, Den 
Haag, nl.

Figuur  4  Vier verschillende type toekomstfactoren uitgelicht
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Van clusters naar framework

De clusters verhouden zich op een 
bepaalde manier tot elkaar omdat ze 
allemaal iets zeggen over hoe de wereld 
zich ontwikkelt. Met het onderzoeken 
en uiteenzetten van deze onderlinge 
relaties is een framework gecreëerd. 
Je zou het framework kunnen zien als 
puzzel waar alle clusters, en daarmee dus 
ook de 250+ factoren, in passen. Door 
verschillende frameworks te construeren, 
zijn we uiteindelijk tot een set van assen 
gekomen waar de rijkheid van de factoren 
en de clusters zo goed mogelijk tot hun 
recht komt. 

De bron van overtuiging

De y-as: eigen identiteit, relaties en 
gemeenschappelijk verhaal
Op de y-as is uiteengezet op basis 
waarvan keuzes worden gemaakt in 
een samenleving. Wat is de bron van 
iemands overtuiging? Stel dat iemand 
besluit zijn haren oranje te verven, doet 
hij dat dan om uiting te geven aan de 
eigen identiteit en wordt de keuze dus 
gemaakt op basis van de overtuiging van 
het individu? Of is de oranje haarstijl 
gewenst om bij persoonlijke relaties aan 
te sluiten, bijvoorbeeld omdat je tot 
een bepaalde groepering behoort? De 
overtuiging kan ook gebaseerd zijn op 
een gemeenschappelijk verhaal; op basis 
van wat er in de samenleving speelt. Als 
het Nederlands elftal speelt tijdens een 
WK, kan dat gemeenschappelijke verhaal 
aanzetten tot het oranje verven van je 
haar.

De houding van de overheid

De x-as: reactief, voorzichtig en ondernemend
De houding van de overheid ten opzichte 
van verandering is uiteengezet op de x-as. 
Uit de clusters komen drie houdingen 
van de overheid naar voren: ze stelt zich 
reactief, voorzichtig of ondernemend op. 
Deze as geeft inzicht in hoe het systeem 
rondom de rijksambtenaar er uit ziet. 
Ervaart deze veel vrijheid om zelf te 
acteren, moeten er constant verschillende 
belangen worden afgewogen of is er veel 
sturing vanuit diens ministerie?

Het actieve leven

Drie lenzen: handelen, werken en arbeiden
Het actieve leven is de overkoepelende 
naam voor de drie lenzen die zijn 
geformuleerd om te reflecteren op de 
combinaties van clusters. Deze zijn 
gebaseerd op geschreven werk van 
Hannah Arendt. Zij beschreef het actieve 
leven van de mens aan de hand van drie 
fundamentele activiteiten: handelen, 
werken en arbeiden. Ze beschrijft handelen 
als het vormen van een eigen verhaal 
en het bedrijven van politiek, samen 
met anderen. Onder werken verstaat zij 
het vervaardigen van iets dat vervolgens 
een plek krijgt in de wereld, zoals het 
bouwen van een huis of het schrijven van 
een boek. Arbeiden houdt verband met 
consumeren. Hieronder vallen cyclische 
activiteiten die nodig zijn om in leven te 
blijven, zoals eten en slapen. Een balans 
tussen deze begrippen vormt het actieve 
leven. Een disbalans of het omslaan van 
het één in het ander wordt gereflecteerd 
door de samenleving. De drie lenzen 
stellen in staat om je af te vragen of er 
in de geformuleerde toekomstbeelden 
vooral wordt gehandeld, gewerkt of 
gearbeid. En, als er een disbalans is, hoe 
zien we dat dan terug in de samenleving 
van de toekomst? 

Plek als 
magneet

15

Politiek 
theater

13

Figuur  5  Twee van de eenentwintig clusters, die zich samen 

verhouden in een framework
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reactief voorzichtig ondernemend
vermaken, theatraal,

incidenteel ontwikkelen

eigen identiteit
individu

relaties
bubbels, bekenden

gemeen-
schappelijk

verhaal
samenleving, 
onbekenden

touwtrekken, geen kleur 
bekennen, preventief 

indekken

houding van de 
overheid ten opzichte 
van verandering

dicteren, bepalen, 
catalyseren

bron van overtuiging
(waar keuzes op 
worden gebaseerd)

het actieve leven: drie 
fundamentele activiteiten 
in het mensenleven

Arbeiden

Werken

Handelen

eten, slapen, 
consumeren, 

opvoeden

ambacht, kunst, 
duurzaam

jezelf uiten, politiek, oordelen, 
verhalen vormen en kunnen 

vertellen

Van framework naar toekomstframes
De geconstrueerde assen creëren negen 
frames, maar bestaan tot dan toe enkel 
uit een combinatie van verschillende 
clusters. Op basis hiervan zijn 
toekomstframes geformuleerd, welke de 
focus leggen op bepaalde fenomenen. 
Deze toekomstframes laten duidelijk zien 
dat ze ontstaan zijn uit de vereniging van 
een bepaalde houding van de overheid 
en een bron van overtuiging, aangevuld 
met de lenzen van het actieve leven. Zo 
zul je bij het lezen van de toekomstframes 
bijvoorbeeld drie keer de voorzichtige 
houding van de overheid en drie keer 
een overtuiging op basis van relaties 

kunnen herkennen, maar slechts een 
keer de combinatie van beide aspecten, 
waar de assen elkaar kruisen. Ieder 
toekomstframe beschrijft een mogelijke 
samenleving en wat dit betekent voor het 
werk van de rijksambtenaar. Ook wordt 
de houding van de rijksambtenaar, die 
ontstaat als reactie op de veranderende 
wereld, toegelicht. Deze houding 
leidt tot een inzicht in de ruimtelijke 
behoeftes van de rijksambtenaar. De 
negen toekomstframes, inclusief de 
houdingen en ruimtelijke behoeftes van 
rijksambtenaren, staan beschreven in het 
volgende hoofdstuk.

Figuur  6   Het framework waarmee de deur naar negen verschillende toekomstframes wordt geopend



Toekomst 
frames
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Toekomstframes

In dit hoofdstuk word je meegenomen 
in de negen toekomstframes van 2050. 
Elk frame is op een verhalende manier 
beschreven door een imaginaire schrijver 
die leeft in 2050. De negen speculatieve, 
mogelijke toekomstframes geven een 
beeld van de context van de schrijver 
uit de toekomst met betrekking tot de 
samenleving en de politiek. Daarnaast 
geven ze inzicht in de houding van de 
rijksambtenaar in die wereld. Hierbij is 
bovendien geformuleerd welke ruimtelijke 
behoeftes deze rijksambtenaar heeft om 
invulling te geven aan de respectievelijke 
houding.

Belangrijk is de realisatie dat de scenario’s 
die de toekomstframes vertolken elkaar 
niet uitsluiten. Het is aannemelijk dat 
2050 eruit zal zien als een combinatie 
van of middenweg tussen meerdere 

toekomstframes. Vanwege de diversiteit 
en bijbehorende kwaliteiten van de 
beschreven houdingen is het zelfs 
van groot belang dat deze naast elkaar 
kunnen bestaan. Elke situatie vraagt 
namelijk om een andere houding. Zo 
kan gedifferentieerd worden op basis 
van bijvoorbeeld de aard van het werk 
dat vervaardigd moet worden. De 
vertellingen zijn bewust speculatief 
ingestoken om de wereld tot leven te 
wekken, zodat je je een goede voorstelling 
kunt maken van die toekomst en de 
wenselijkheid ervan kunt bevragen. 
Professor James Dater, de grondlegger van 
de moderne toekomststudies stelt: “Een 
nuttige uitspraak over de toekomst, moet 
op eerste ogenblik belachelijk lijken”. 
Durf dus te dromen! Laat je meevoeren 
en neem een kijkje in negen mogelijke 
toekomstige werelden.
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De Rijkskazerne

Gaan we het volhouden? Dat is de vraag die door de hoofden 
van rijksambtenaren spookt. De toenemende druk op ons land 
komt zowel van binnenuit het Rijk als van buitenaf. Nadat 
in 2025 een enorme groep rijksambtenaren de AOW-leeftijd 
bereikte, zijn posities niet meer opgevuld en is een enorme 
hoop aan kennis weggesijpeld. In de samenleving broeit 
er veel. Grote vraagstukken als klimaatverandering waren 
voorheen een ver-van-ons-bedshow; abstract en zonder directe 
impact in ons leven. Nu voelen we steeds meer de praktische 
gevolgen, zoals overstromende rivieren, klimaatmigranten 
en hittestress. Vroeger werd alles al gauw een crisis genoemd, 
waardoor het op een gegeven moment haar betekenis verloor. 
Tegenwoordig spreekt men van “de uitdaging”. Jaren geleden 
heeft de Rijksoverheid een grote transitie ondergaan om beter 
te kunnen reageren op deze lokale uitdagingen. Zo zijn er in 
het land op verschillende strategische plekken Rijkskazernes 
geplaatst. Deze kazernes hebben als doel om het mogelijk te 
maken gecoördineerd te reageren op plaatselijke uitdagingen. 
Hierbij doen ze een beroep op burgers, die zich kunnen 
opgeven als flitsambtenaar. Ze zijn incidenteel inzetbaar 
voor de Rijksoverheid om bij te dragen aan de uitdagingen 
van het land. Veel rijksambtenaren werken als manager van 
de flitsambtenaren. Zij fungeren als een spin in het web en 
schakelen van de ene naar de andere uitdaging. Ze worden 
door de flitsambtenaren ook wel de brandjesblussers genoemd, 
omdat ze er altijd en overal voor zorgen dat problemen en 
conflicten verholpen worden.
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De brandjesblusser
De brandjesblusser is een probleemoplosser. Deze werkt 
met een pragmatische insteek aan urgente problemen en 
conflicten. Het is een spin in het web en staat voor iedereen 
klaar. De brandjesblusser reist veel door het land van het ene 
naar het andere brandje dat geblust moet worden. Het gevaar 
van deze responsieve en flexibele houding is dat het grotere 
plaatje verloren raakt. Ook langetermijndenken zit niet in het 
DNA van de brandjesblusser.

Ruimtelijke behoeftes
Een brandjesblusser heeft verschillende kazernes nodig, 
verspreid over het land, als uitvalsbasis. Uniformiteit is hier 
belangrijk, omdat er behoefte is aan snelle herkenning en 
homogene indeling van de kazernes, zodat de brandjesblusser 
snel aan de slag kan, ongeacht de locatie. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de uniforme indeling en uitstraling van alle 
verschillende filialen van een supermarktketen. De ruimte 
moet in dienst staan van het ontvangen en efficiënt aansturen 
van een grote groep externe hulpkrachten. Daarnaast heeft een 
brandjesblusser behoefte aan afgesloten vergaderruimtes waar 
er, op een hybride manier, snel contact gelegd kan worden met 
andere eigenaren van de uitdaging. Omdat de Rijkskazernes 
zich perfect lenen voor deze werkzaamheden en zich dicht bij 
de bron bevinden is deze werkplek onvervangbaar geworden 
voor de brandjesblusser.
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Studio van flexidentiteit

Beleidsvoering voelt anno 2050 als een bloedstollend spelletje 
Twister: de politiek, en daarmee ook de rijksambtenaren, 
wringen zich binnen korte tijd in verschillende benarde 
posities om de belangen van de divergerende groeperingen te 
dienen. De afgelopen decennia is de Nederlandse bevolking 
namelijk alleen maar verder versplinterd. Groepen met 
dezelfde waarden en overtuigingen, ook wel bubbels genoemd, 
zijn nóg hechter geworden. Dit leidt ertoe dat er nog maar 
weinig contact is tussen de mensen van verschillende groepen. 
Ze ontmoeten elkaar niet eens meer in de supermarkt 
vanwege de toegenomen ruimtelijke segregatie. Met een eigen 
verhaal en het volgen van andere trends, leven de bubbels 
in parallelle realiteiten. Dit zorgt voor een toenemende 
druk op de politiek, want hoe dien je een land dat zulke 
uiteenlopende belangen heeft? De politiek reageert sterk op 
de ontwikkelingen in de samenleving, wat vaak zorgt voor 
radicaal onverwachte uitkomsten van de beleidsvorming. 
Ze beweegt, zowel fysiek als spreekwoordelijk, in rap tempo 
van de ene naar de andere bubbel. Deze onvoorspelbaarheid 
maakt het werk van rijksambtenaren veeleisend, doordat het in 
groeiende mate beïnvloed wordt door de veranderlijke politiek. 
Sommige rijksambtenaren zijn op dagelijkse basis bezig met 
het ondersteunen van hun minister bij het zo snel mogelijk 
aansluiten bij de verschillende bubbels en het aannemen 
van een flexidentiteit. Daarnaast is het van belang dat zij hun 
bewindspersoon kunnen beschermen tegen de kritiek uit de 
samenleving. Deze rijksambtenaren zijn een soort productie-
assistent van de grote improvisatieshow van hun minister 
geworden.
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De productie-assistent
De productie-assistent is iemand met veel plichtsbesef en 
politieke gevoeligheid, heeft veel kennis van zaken en stelt 
zich dienstbaar op naar diens leidinggevende. Het uit de wind 
houden van deze leidinggevende is erg belangrijk voor de 
productie-assistent. Het is een flexibel en energiek persoon 
die hard werkt om het vaak kortstondige beleid tot uitvoer te 
brengen. Door de hoge druk ervaart de productie-assistent geen 
ruimte voor een kritische blik en het maken van fouten.

Ruimtelijke behoeftes
De productie-assistent heeft vooral baat bij een goede 
chauffeur die met spoed naar verschillende locaties in het land 
rijdt om de bubbels op te zoeken in hun eigen leefomgeving. 
Mensen verlaten hun eigen leefomgeving immers nog maar 
zelden, laat staan om naar politiek Den Haag te komen. Omdat 
het werk van de ambtenaar zo veranderlijk en afhankelijk 
van de bubbels is, is het van belang dat de ruimte modulair 
ingericht is. Dit zorgt ervoor dat het Rijksvastgoed, net als de 
rijksambtenaren zelf, in korte tijd een andere identiteit kunnen 
aannemen. Bovendien wordt de identiteit van verschillende 
bubbels van buiten naar binnen gehaald. Dit heeft als doel om 
de groeperingen het gevoel te geven dat ze gehoord worden. 
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De Rijksmarkt

De dubbele vergrijzing in Nederland is de katalysator geweest 
voor een transformatie binnen de Rijksoverheid. Toen de 
uitstroom van rijksambtenaren zijn hoogtepunt bereikte, 
kwam vanuit de ministerraad het urgente verzoek om dit aan te 
pakken; er moesten veel meer jonge ambtenaren aangetrokken 
worden. Omdat deze groep waarde hecht aan de impact van 
hun werk en persoonlijke idealen, is er tegenwoordig veel meer 
plaats voor individuele vrijheid. Hierdoor ziet het Rijk er anno 
2050 heel anders uit dan vroeger. De hiërarchische structuur 
die we kenden is zo goed als verdwenen, wat meer ruimte laat 
voor assertiviteit en initiatief vanuit rijksambtenaren. Het 
ambtelijk apparaat is geatomiseerd doordat veel ambtenaren 
tegenwoordig op een individuele manier werken aan 
hun eigen “zaak”. Er wordt gewerkt aan praktische, lokale 
oplossingen binnen domeinen als de zorg, de landbouw en 
het onderwijs. Bij het maken van keuzes en het invullen van 
taken wordt de eigen visie bewust gebruikt als raadgever. 
De vrijheid om praktisch bezig zijn, op een manier die bij 
hen past, zorgt ervoor dat veel rijksambtenaren een gevoel 
van trots ervaren in hun werk. Autonomie en ruimte om 
projecten te kunnen ontwikkelen, zonder pottenkijkers, is 
voor deze rijksambtenaren essentieel. Wel kan deze autonomie 
ervoor zorgen dat er tegen elkaar in gewerkt wordt, of dat de 
bedrijvigheid van een rijksambtenaar bepalend is voor het 
beleid. Daarnaast zijn rijksambtenaren tegenwoordig nog 
gevoeliger voor invloeden van buitenaf dan voorheen. Ze 
moeten ook wel, want er is veel onderlinge concurrentie; 
rijksambtenaren met de grootste netwerken slepen de beste 
deals binnen en oefenen de meeste invloed uit. Hiermee zijn 
rijksambtenaren verworden tot ware handelaren. 
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De handelaar
De handelaar is een hardwerkende en ambitieuze 
rijksambtenaar met een groot netwerk om dingen voor elkaar 
te krijgen. De ondernemende handelaar is erg pragmatisch 
en werkt het liefst zo veel mogelijk zelfstandig, maar is ook 
veel onderweg, op zoek naar private samenwerkingen. De 
handelaar stoort zich aan weinig specifiek, moeilijk uitvoerbaar 
beleid en focust zich liever op praktisch oplossingen waarvan 
de neveneffecten niet altijd overzien worden. Omdat collega’s 
vanuit hun eigen visie werken en dus andere uitkomsten 
beogen, ziet die handelaar maar weinig mogelijkheid om 
rekening te houden met de lange termijn.

Ruimtelijke behoeftes
De handelaar hecht meer waarde aan fysieke ontmoetingen 
dan aan digitale ontmoetingen omdat er face-to-face 
makkelijker genetwerkt en gehandeld kan worden. Hierdoor is 
de handelaar veel van huis, waardoor voorzieningen van thuis 
geïntegreerd moeten worden op het werk. Het Rijksvastgoed 
bezit dan ook hotelkamers, wasserettes en kinderdagverblijven. 
Om de autonomie en het netwerken te ondersteunen, heeft de 
handelaar behoefte aan ruimtes die toevallige ontmoetingen 
met andere ambtenaren faciliteren. Op die manier kunnen 
samenwerkingen op informele wijze gevormd en gesterkt 
worden. Er is behoefte aan ruimtes waar er gesprekken gevoerd 
kunnen worden, juist ook met externe (private) partijen. 
Deze ruimtes moeten variatie bieden zodat de handelaar een 
gepaste sfeer kan kiezen voor het sluiten van een beoogde 
samenwerking. Om dit doel te dienen variëren de ruimtes 
van een sterk informele inrichting tot een erg formele setting. 
Naast deze vergaderruimtes heeft de handelaar ook behoefte 
aan een meer afgesloten werkplek waar diens autonomie en 
bewegingsvrijheid gewaarborgd wordt. 



Toekomstframe 420

De polderkamer

Het collectieve verhaal van Nederland sloot eigenlijk al 
jaren niet meer aan bij de doorsnee Nederlander. Hierdoor 
werd de weg vrijgemaakt voor verschillende populistische 
partijen met een radicaal ander verhaal. Zowel beleidsmakers 
als burgers konden het niet meer eens worden. Om alle 
verschillende mensen te dienen en weer op zoek te gaan 
naar gemeenschappelijke grond is de afgelopen jaren volop 
ingezet op het consensusmodel van polderen en het afvlakken 
van extremen. In 2050 zijn we trots op onze compromissen, 
afhankelijk van openheid en gefocust op gelijkheid. Hiermee 
wordt gewerkt aan beleid dat aansluit bij de uiteenlopende 
belangen van verschillende Nederlanders. Vroeger ging de 
overheid met mensen om de tafel als het eigenlijk al te laat 
was. Nu wordt actief gezocht naar gesprek. Er wordt uitvoerig 
overlegd in polderkamers die verspreid zijn over het hele 
land. Deze polderkamers dienen als neutrale grond waar alle 
aanwezigen gezien en gehoord worden. Omdat we graag 
willen laten zien welke compromissen er gevormd worden 
in deze polderkamers is transparantie en toegankelijkheid 
essentieel. Zelfs de achterkamertjes, waar voorheen in het 
geheim overlegd kon worden, zijn tegenwoordig van glas. Alle 
vergaderingen die plaatsvinden in een polderkamer worden 
vastgelegd en zijn live te volgen of terug te zien. Reacties die 
burgers online plaatsen onder deze uitzendingen worden de 
volgende vergadering namelijk opgenomen in de agenda. 
Zo kunnen ook niet-aanwezigen zich gehoord en gezien 
voelen. Vanuit de wens om alle belangen te dienen en vooral 
niemand tegen de borst te stuiten, zorgt de poldermethode 
er op landelijk niveau voor dat er weinig kleur bekend wordt. 
Het is de uitdaging voor de rijksambtenaar om de gevormde 
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compromissen toch uitvoerbaar en effectief te laten zijn. 
Rijksambtenaren zijn de hele dag door in gesprek met de 
Nederlanders; het zijn bemiddelaars geworden die besluiten 
moeten vormen waar niemand het echt mee oneens kan zijn.

De bemiddelaar
De bemiddelaar wikt en weegt constant verschillende belangen 
af en stelt zich behoedzaam op, maar bekent geen kleur. De 
bemiddelaar is begripvol tegenover alle verschillende partijen, 
reist door het hele land en gaat met veel mensen in gesprek. 
Een gevaar van de kleurloosheid van de bemiddelaar is dat 
diens werk weinig doeltreffend is en vernieuwing in de weg 
staat. 

Ruimtelijke behoeftes
Alle ruimtes staan in dienst van het gesprek om het proces 
van polderen optimaal te laten verlopen. Het Rijksvastgoed 
bestaat daarom voornamelijk uit vergaderkamers om met 
alle vertegenwoordigers samen te kunnen komen. Er wordt 
veel waarde gehecht aan fysieke ontmoetingen in de vorm 
van vergaderingen en congressen omdat er op die manier het 
meest efficiënt compromissen gevormd kunnen worden. Zo nu 
en dan wordt een externe ruimte gehuurd om op locatie met 
betrokkenen te kunnen overleggen over een urgente kwestie 
die daar speelt. Deze ruimtes dienen als neutrale grond om 
het gesprek te bevorderen. Omdat rijksambtenaren ook veel 
moeten bellen en mailen met groepsvertegenwoordigers zijn 
er kleine, geluiddichte kamers met goed bereik waar zij dit in 
alle rust kunnen doen. Om de transparantie van het Rijk te 
faciliteren beschikt het Rijksvastgoed ook over goede film- en 
audio apparatuur.
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Het informatie instituut

Anno 2050 kunnen gelijkgestemden elkaar makkelijker dan 
ooit vinden door nieuwe technologische ontwikkelingen. 
Hierdoor zijn mensen op lokale schaal intensiever gaan 
samenwerken aan het organiseren van eigen initiatieven. Zo 
ontstaan er eigen wijken, scholen en verzorgingshuizen voor 
alle mensen die behoren tot de respectievelijke bubbel. Het 
Rijk krijgt maar moeilijk grip op wat er speelt in alle bubbels, 
maar heeft nog wel het meest last van de negatieve media-
aandacht. Omdat de overheid als ‘eindverantwoordelijke’ 
uiteindelijk altijd het risico draagt, maar tegelijkertijd ook te 
weinig vruchten weet te plukken van risicovolle investeringen, 
kijkt iedereen als het ook maar een beetje mis gaat vol 
wantrouwen naar de overheid. Dit uit zich in een grote 
voorzichtigheid: rijksambtenaren hebben het gevoel onder 
een vergrootglas te liggen en willen koste wat het kost niet 
afgerekend worden op hun werk. Hun grootste drijfveer is de 
wil om het goede te doen voor heel Nederland. We moeten 
zorgen dat we aansluiten bij alle bubbels om Nederland bij 
elkaar te houden. Dit gemeenschappelijke doel zorgt voor een 
sterke binding tussen collega-ambtenaren.
Om weer grip te krijgen op wat er speelt in het land worden 
grote onderzoeken uitgezet. Vanuit de Rijksoverheid komt 
de wens om echt iedereen mee te nemen. Daarom wordt 
vooral ingezet op kwantitatieve onderzoeksmethoden. 
Dit heeft als doel een zo goed mogelijke afspiegeling van 
alle Nederlanders te maken. Na elk onderzoek volgt een 
publicatie en een in-house pilot. Echter, de drempel om de 
pilot door te ontwikkelen is torenhoog vanwege de heersende 
afrekencultuur. Op basis van de verzamelde resultaten 
worden grote, foutloze systemen opgezet gebouwd voor 
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“de gemiddelde mens”. Voor individuele behoeftes en de 
complexiteit van de realiteit is geen ruimte. Om de systemen te 
ontwikkelen zijn rijksambtenaren analisten geworden die data 
over alle Nederlanders verzamelen en verwerken. 

De analist
De analist houdt het grote plaatje in het vizier. Deze 
rijksambtenaar is bezig om de diensten en het beleid van het 
Rijk bij alle Nederlanders te laten aansluiten. Dat doet de 
analist door veel kwantitatief onderzoek te doen, safe to fail-
experimenten uit te rollen en rapporten te schrijven. De analist 
voelt een sterke band met diens collega’s doordat ze hetzelfde 
doel voor ogen hebben en soortgelijk werk verrichten. Er 
wordt veel gereflecteerd en teruggekoppeld na afloop van de 
pilots die gedaan worden. De analist is verstandig, doordacht 
en rationeel, maar soms ook te voorzichtig. De sterke focus op 
analyseren kan paralyserend werken. 

Ruimtelijke behoeftes
De analist heeft voornamelijk behoefte aan werkplekken 
waar geconcentreerd gewerkt kan worden. Hierbij vormt de 
ruimte een stabiele factor om in alle rust het werk te kunnen 
vervaardigen. Deze ruimtes zijn specifiek ingericht voor het 
werk, waardoor het herkenbaar en uniform is. Iedereen in 
het informatie instituut heeft immers soortgelijke taken 
en daarmee gelijkende behoeftes. Ook moeten er enkele 
vergaderruimtes zijn waar de analisten met elkaar de resultaten 
van de onderzoeken kunnen terugkoppelen. De ruimtes 
staan volledig in dienst van het verzamelen, verwerken en 
publiceren van data van alle bubbels. Daarnaast is er ook een 
ruimte waar collega’s elkaar informeel kunnen ontmoeten 
tussen de werkzaamheden door.
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De fabriek van fragiliteit

De wereld is alsmaar complexer geworden en ons bestaan 
is daardoor onzeker. We zijn ons anno 2050 meer dan ooit 
bewust van de fragiliteit van het ambtenarenapparaat. 
De bureaucratie en voorzichtigheid van de Rijksoverheid 
is vandaag de dag voelbaarder dan ooit. Om zekerheid te 
creëren, kleuren we binnen de lijntjes. Door het bestuur 
worden complexe vraagstukken of doelen gefragmenteerd in 
taken en verantwoordelijkheden. Na veel wikken en wegen, 
wordt een takenpakket verdeeld over alle rijksambtenaren. 
Rijksambtenaren zijn specialisten, waardoor zij de vrijheid 
en het vetrouwen krijgen om de afgebakende taken naar 
eigen inzicht in te vullen. Die autonomie vereist een grote 
flexibiliteit, wat verschaft wordt door in te zetten op hybride 
werken. Vanwege de grote hoeveelheid huishoudelijke- en 
zorgtaken die mensen tegenwoordig dragen, kiezen de 
meesten ervoor om voornamelijk vanuit huis te werken. 
Rijksambtenaren ervaren dit als een prettige manier om 
geconcentreerd te werken aan hun individuele taak. Hierdoor 
produceren rijksambtenaren in korte tijd ontzettend veel. 
De autonomie in het werken heeft ook nadelen; het creëert 
een afstand tot het gezamenlijke eindresultaat. Door gebrek 
aan samenwerken en afstemming, wordt er langs elkaar 
heen gewerkt en is de drempel om contact te leggen hoog. 
Hoewel het kantoor een enorme variatie aan mogelijkheden 
biedt om voor iedereen nog een aantrekkelijke plek te zijn, 
is de sociale interactie al langere tijd uitgedoofd en worden 
er geen ongeschreven regels gevormd over hoe het kantoor 
gebruikt kan worden. De individualistische instelling in 
combinatie met de heersende voorzichtigheid zorgt ervoor 
dat het tegenwoordig te vaak voorkomt dat het eindproduct 
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voorbij gaat aan de initiële bedoeling. Hoewel rijksambtenaren 
voldoening halen uit hun werk doordat ze kunnen werken 
waar ze willen, veel produceren en iets doen waar ze goed in 
zijn, zorgt het gebrek aan ruimte voor eigen visie en creativiteit 
ervoor dat ze geen gevoel van trots hebben met betrekking tot 
hun werk. De hardwerkende rijksambtenaar heeft wel wat weg 
van een goede lijnmedewerker in een fabriek van fragiliteit.

De lijnmedewerker
De lijnmedewerker is ontzettend goed in het uitvoeren van een 
specifiek type taak. Dit kan gaan om zowel de productie van 
kennis, als het vervaardigen van praktisch werk. Overleggen 
en samenwerken is minder belangrijk; je bent zelf immers erg 
goed in wat je doet en werkt liever in alle rust en concentratie 
aan je eigen taak. De lijnmedewerker is gedisciplineerd en 
taakgericht maar ook passief en weinig omgevingsbewust. 

Ruimtelijke behoeftes
De lijnmedewerker heeft behoefte aan een goede 
thuiswerkplek omdat het werk gecombineerd moet kunnen 
worden met een grote hoeveelheid (zorg)taken. Deze 
thuiswerkplek moet de lijnmedewerker in staat stellen om 
op een autonome manier geconcentreerd te werken aan een 
specifieke taak. Vanwege de individuele houding en repetitieve 
werkzaamheden voelt de lijnmedewerker behoefte om dit 
te onderbreken, bijvoorbeeld door collega’s te ontmoeten. 
Hoewel ze niet goed weten hoe ze dit op kantoor zelfstandig 
moeten organiseren, zijn ze wel bereid om gebruik te maken 
van georganiseerde evenementen, zolang het duidelijk is wat 
ze er zelf aan hebben.
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Missie ministeries

Jarenlang werden vanuit de overheid interventies doorgevoerd 
die vaak een kabinet later weer werden teruggedraaid. De 
constante rukken aan het stuur van Nederland waren erg 
belastend en desillusionerend voor haar burgers en ambtelijk 
apparaat. Waar staan we nog voor? Welke kant gaan we op? 
Waar bouwen we op voort?  In de jaren 2020 waren er nog 
ministers zonder portefeuille. Zij hielden zich bezig met 
belangrijke thema’s als ‘Klimaat en Energie’ en ‘Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen’. Hoewel er prioriteit aan 
onderwerpen werd gegeven, boden de geformuleerde posten 
te weinig richting aan de invulling en uitvoer. Op basis van de 
bestaande thema’s ontwikkelden de ministerposten zich in 
de jaren die volgden tot missie ministeries. Deze ministeries 
koppelen een visie aan acties om hun missie te verwezenlijken. 
Binnen zo’n missie ministerie weten alle rijksambtenaren 
precies welke rol ze hebben in het grotere geheel en hoe ze 
werken aan bijvoorbeeld de missie ‘Nederland boven de 
armoedegrens in 2060’; met z’n allen voor iedereen. Er wordt 
gestaag voortgebouwd op bestaande, eerder geïnitieerde 
interventies die met elkaar in lijn liggen. Met een blik op de 
lange termijn worden grootschalige projecten gerealiseerd. 
Rijksambtenaren voelen zich vooral onderdeel van, en 
verbonden aan, hun missie ministerie. Door de scherpe 
formulering en afbakening van missies laat deze strakke 
organisatie weinig ruimte over voor toeval. Dit heeft als gevaar 
dat er nog maar weinig spontane, informele ontmoetingen 
ontstaan die wel nodig zijn voor kruisbestuiving. Navigeren 
binnen een missie vereist nu eenmaal focus en daadkracht.
Rijksambtenaren zijn echte pioniers die hun kennis en kunde 
inzetten voor de missie waaraan ze werken en actief sturen op 
passende waard herijking.
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De pionier
De pionier heeft een visie en innoveert om een stap dichter bij 
de beoogde missie te komen. Het is een stellig en idealistisch 
persoon die ruimte nodig heeft om te experimenteren en 
te ontwikkelen met anderen. De pionier is in staat om alle 
acties op te hangen aan de eigen waarden en missie. Hierbij 
moet gewaakt worden voor een tunnelvisie en het uit het oog 
verliezen van de praktische uitvoerbaarheid van beleid. Het 
langetermijndenken kan ervoor zorgen dat er op korte termijn 
weinig gereageerd kan worden op wat er nu speelt.

Ruimtelijke behoeftes
Omdat het voor innovatie en kennisdeling van essentieel 
belang is dat de pioniers fysieke ontmoetingen hebben, wordt 
het Rijksvastgoed ingezet om dit te faciliteren. Er zijn veel 
ruimtes om (creatief) samen te werken, waarbij de inrichting 
de pionier herinnert aan de missie. De pionier heeft ook 
behoefte aan plekken om zelfstandig te werken, maar deze 
moeten ontworpen zijn op zo’n manier dat collega’s elkaar 
makkelijk kunnen vinden, mocht je even met elkaar willen 
overleggen. Omdat niet alle werkplekken zich dicht bij elkaar 
bevinden, bestaat er ook een goede digitale infrastructuur om 
informatie uit te wisselen.
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De districtenholding

De steeds complexer wordende wereldproblematiek 
zorgt ervoor dat mensen zich op kleinere schaal zijn gaan 
organiseren. In Nederland hebben zich 24 districten 
gevormd, die zich van elkaar onderscheiden op basis van 
geografische ligging en gedeelde levensovertuiging. In 2050 
heeft de Rijksoverheid het vertrouwen gegeven aan het lokale 
oplossingsvermogen van de gevormde districten. Alleen 
door eigenaarschap en autonomie te bieden, kunnen lokale 
uitdagingen effectief en duurzaam opgelost worden. Zo 
vraagt een probleem als regionale bodemverzakking om een 
gerichte aanpak vanuit het district dat erdoor geraakt wordt. 
De Rijksoverheid coördineert alle districten, die elk vanuit 
hun eigen visie, kennis en kunde acteren op de plaatselijke 
uitdaging. Op die manier is er ruimte voor maatwerk en 
kunnen de districten ondernemen en ontwikkelen op een 
manier die bij hen past. Het gevolg hiervan is dat Nederland 
op landelijk niveau nog maar weinig identiteit heeft en enkel 
per district kleur laat zien. Aan de rijksambtenaar de taak om 
zowel de divergerende ontwikkeling te faciliteren als zaken 
te agenderen die in het belang zijn van heel Nederland. 
Hierbij wordt expliciet geluisterd naar de wensen en belangen 
van de districten. De topambtenaren werken verspreid 
over het land. Dit heeft tot gevolg dat er op dagelijkse basis 
samengewerkt wordt met rijksambtenaren binnen het 
eigen district, maar minder frequent met ambtenaren van 
andere districten. Omdat er geen fysiek neutraal gebied meer 
bestaat waar zij elkaar kunnen ontmoeten, vinden de district 
overstijgende vergaderingen plaats in een digitale omgeving. 
Rijksambtenaren stellen zich op als een voorzitter die ervoor 
zorgt dat de belangen van de districten, en van Nederland als 
geheel, gecoördineerd en behartigd worden.
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De voorzitter
De voorzitter is omgevingsbewust, begripvol en erg goed in 
het luisteren naar en (samen)vatten van de belangen van alle 
partijen. Deze rijksambtenaar agendeert en coördineert wat 
er moet gebeuren. De voorzitter is goed in het stellen van 
prioriteiten en het vormen van ondernemende teams. Zelf 
is de voorzitter neutraal en neemt een faciliterende houding 
aan waarbij de visie vooral uit het team komt. De eigen visie is 
ondergeschikt aan het voorzitten van het team.

Ruimtelijke behoeftes
De Rijksoverheid heeft kleinschalige vestigingen in elk district 
om dicht bij de bron te kunnen opereren. Bovendien getuigt 
het ervan dat de districten serieus genomen worden, mede 
doordat het Rijksvastgoed ontworpen is om de eigen visie van 
het district te verbeelden en te omarmen. Er zijn vooral veel 
ruimtes om te overleggen, maar ook plekken om zelfstandig 
taken uit te voeren. Het overleggen en samenwerken tussen 
verschillende districten is vooral digitaal georganiseerd, 
maar nabijheid speelt bij samenwerking ook een rol. Daarom 
worden vaak de grenzen tussen districten opgezocht om toch 
mogelijkheden te vinden om elkaar fysiek te ontmoeten.
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Rijks kenniscampus

Tegenwoordig, in 2050, is 45 procent van de Nederlanders 
wetenschappelijk opgeleid. De problemen waar we de 
afgelopen decennia tegenaan liepen vroegen om een integrale 
aanpak met een interdisciplinaire groep experts. Nederland 
is inmiddels een ware technocratie. Vanwege de banen die 
vervangen werden door automatisering is er bovendien 
ook meer ruimte voor en behoefte aan mensen met veel 
kenniskapitaal. Om de samenleving hiervoor klaar te stomen 
is er de afgelopen jaren volop ingezet op zelfontplooiing en 
lifelong learning. Naast het vrijmaken van beurzen hiervoor, 
is er ook een basisinkomen ingesteld om iedereen in staat te 
stellen om te blijven leren en groeien, juist ook buiten een 
betaalde baan om. Kennis en ervaring wordt tegenwoordig 
gezien als het hoogste goed. Om als overheid mee te kunnen 
gaan met deze ontwikkelingen is het Rijk zich gaan organiseren 
als een kenniscampus. Alle ministeries, met bijbehorende 
onderzoeks- en kennisinstituten, bevinden zich dicht bij 
elkaar. Hier stroomt kennis door de verschillende ministeries 
naar elkaar over en wordt multi-ministerieel samengewerkt. 
In de technocratische samenleving zijn alle rijksambtenaren 
wetenschappelijk opgeleid, vaak zelfs binnen meerdere 
disciplines. Functieomschrijvingen bestaan binnen de 
Rijksoverheid niet meer omdat iedereen gedurende diens 
leven een uniek specialisme heeft ontwikkeld. Dit veelzijdige 
specialisme is nodig om de complexiteit en veeleisendheid van 
de hedendaagse vraagstukken aan te kunnen. Rijksambtenaren 
zijn niet meer afhankelijk van een ministerie, maar krijgen een 
plek op de campus op basis van de eigen, specifieke expertise: 
iedereen werkt waar diegene op dat moment nodig is. Wel zien 
we dat jongeren nog maar lastig meekomen nu er meer waarde 
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aan kennis en ervaring wordt gehecht dan ooit; 33 procent 
van de jongeren is werkloos. Ook in het ambtelijk apparaat is 
er weinig plek voor de jonge ambtenaar. Je moet uitzonderlijk 
goed en ervaren zijn om in aanmerking te komen om te 
werken voor de overheid van technocratisch Nederland. Dat 
heeft tot gevolg dat er weinig nieuwe, jonge rijksambtenaren 
aangenomen worden. Van hen wordt verwacht dat zij eerst 
in de private sector ervaring opbouwen. Senioren met veel 
kennis en kunde worden ingezet, wat gunstig is gezien de 
dubbele vergrijzing in de samenleving. Rijksambtenaren zijn 
tegenwoordig ware geleerden in multi-specifieke vakgebieden.

De geleerde
De geleerde heeft veel kennis en kunde, maar moet in 
diens eigen tijd hard blijven bijspijkeren. Dit leren gebeurt 
voornamelijk thuis, afgezonderd van collega’s, omdat er 
ook concurrentie tussen hen bestaat. De geleerde heeft oog 
voor detail, is zeer deskundig, maar minder empathisch. 
Diens leergierigheid komt goed van pas in de veeleisende 
kenniseconomie. De geleerde werkt regelmatig samen met 
andere geleerden. Samen zijn zij, vanwege de combinatie van 
hun specifieke vakkennis, het best in staat om aan een bepaald 
vraagstuk te werken.

Ruimtelijke behoeftes
De geleerde heeft behoefte aan een plek om geconcentreerd 
te werken, zowel aan een vraagstuk van de overheid als aan 
zijn eigen kennis en kunde. Dit laatste gebeurt voornamelijk 
thuis. De geleerde wil een ruimte die in dienst staat van 
langetermijndenken. Deze rijksambtenaar gaat naar de 
kenniscampus als er beroep wordt gedaan op diens specialisme 
voor een bepaalde casus. Hierbij beweegt de geleerde zich vrij 
over de campus, van het ene naar het andere ministerie. 



Ruimtelijke
spanningen
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Spanningen tussen ruimtelijke 
behoeftes
In de vorige hoofdstukken heb je 
kunnen zien dat de houdingen van 
rijksambtenaren, die horen bij de negen 
toekomstframes, gepaard gaan met 
allerlei behoeftes die betrekking hebben 
op de (werk)ruimte. Dit noemen wij 
ruimtelijke behoeftes en zijn, in zekere 
mate, abstracte begrippen, die kunnen 
inspireren bij het nadenken over de 
inrichting van (werk)ruimtes en de 
interacties die daarin plaatsvinden. De 
abstractie van elk begrip laat hierbij 
ruimte voor eigen interpretatie.

Uiteenlopende ruimtelijke behoeftes 
vragen om verschillende, soms 
contrasterende, kwaliteiten van een plek. 
Waar de bemiddelaar behoefte heeft aan 
ruimtes die in dienst staan van gesprek, 
heeft de analist behoefte aan stilte en 
plekken voor concentratie. Er bestaan 
dus spanningen tussen ruimtelijke 

behoeftes. Deze begrippen zijn geen 
tegenstellingen, maar eerder twee 
uitersten op een schaal. De spanningen 
zijn heel interessant om mee te nemen 
in het ontwerpproces, omdat hiermee 
de rijke diversiteit aan behoeftes van 
rijksambtenaren beantwoord kunnen 
worden. In dit hoofdstuk nemen we je 
mee door de verschillende spanningen 
die wij hebben gevonden. In de 
visualisatie die volgt, is terug te zien hoe 
elke ruimtelijke behoefte terug te leiden 
is tot een houding én welke spanningen 
er ontstaan tussen de verschillende 
behoeftes. Hierna volgt een opsomming 
van de geformuleerde spanningen. Deze 
lijst fungeert als een set handvatten 
voor het ontwerp van ruimtes. De titels 
geven aan welke ruimtelijke behoeftes de 
spanning creëren en waar deze spanning 
over gaat. De beschrijvingen eronder 
bieden toelichting en verdieping. 
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De brandjes blusser De bemiddelaar

De analistDe productie assistent

De handelaar De lijn medewerker De geleerde

De voorzitter

De pionier
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Overzicht van spanningen
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UniformMissiegericht 

Lange termijn

Maatwerk

Korte termijn

Generiek

I. Focus in denken en handelen 

II. Ruimte voor identiteit

III. Schaal van aansluiting

Om (maatschappelijke) problemen op te lossen is 
het belangrijk om te kunnen reageren en flexibel 
te zijn op basis van wat er nu speelt. De ruimte kan 
ingericht zijn om het korte-termijn handelen te 
ondersteunen, knopen door te hakken en aan de 
slag gaan. Hiervoor is het belangrijk om de ruimte 
in verbinding te laten staan met het hier en nu. 

De inrichting van een ruimte kan aansluiten bij 
de specifieke missie van de mensen in die ruimte. 
Deze kan zowel het verhaal vertellen van die 
missie als ondersteuning bieden door activiteiten 
te faciliteren die bij deze missie horen. Zo staat de 
ruimte in dienst van de bedoeling en het werk dat 
vervaardigd moet worden.

Vanwege de diversiteit aan werknemers en 
-taken kan het gunstig zijn om de ruimte op een 
generieke manier in te richten. Het ruimtelijk 
vervullen van generieke, universele behoeftes 
heeft als doel om niemand uit te sluiten en zo veel 
mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om 
gebruik te maken van deze plek.

De ruimte kan bijdragen aan het nadenken over 
de lange termijn. Dit kan zowel door te laten zien 
waar we op voortbouwen, als door een inkijkje 
te geven in waar we als organisatie naartoe 
willen werken. Langetermijndenken biedt de 
mogelijkheid om duurzaam te ontwikkelen en een 
visie te adopteren.

Een uniforme inrichting draagt bij aan de 
herkenning van een plek. Meerdere ruimtes 
kunnen door het hebben van bijvoorbeeld dezelfde 
vorm, kleur, geluid en temperatuur een uniform 
geheel vormen. Dit leidt tot een direct inzicht in de 
bedoeling of werking van deze ruimtes. Hierdoor 
heb je de mogelijkheid om je op verschillende 
locaties thuis te voelen en direct aan de slag te 
gaan. 

Om maatwerk te leveren is het belangrijk om dicht 
bij de bron, de fysieke locatie, van een casus te 
kunnen zijn. De locatie van de werkplek bepaalt de 
mate waarin maatwerk mogelijk is. Fysieke afstand 
kan overbrugd worden via digitale wegen, of door 
werk uit handen te geven en mensen die dicht bij 
de bron staan vertrouwen te geven, waardoor er 
toch maatwerk mogelijk is.



Spanningen tussen ruimtelijke behoeftes 37

Flexibel Stabiel

Multifunctioneel

Toeval

Specifiek

Organisatie 

IV. Diversiteit aan mogelijkheden

V. Mate van veranderlijkheid

VI. Mate van controle

De werkplek kan specifiek worden ingericht 
door toe te spitsen op behoeftes van één of 
enkele mensen. Dit kan zowel betrekking 
hebben op voorkeuren aangaande het werk- als 
het privéleven. Doordat deze plek nu bepaalde 
aantrekkelijke eigenschappen bezit, kan het 
concurreren met andere (werk)plekken, zoals de 
thuiswerkplek. 

Een flexibel ontworpen werkplek zorgt ervoor 
dat er gemakkelijk gewisseld kan worden tussen 
verschillende activiteiten. De ruimte kan dan op 
diverse manieren gebruikt worden en faciliteert 
het schakelen en de mogelijkheid om gemakkelijk, 
in relatief korte tijd, van richting veranderen. 

Wanneer organisatie in het gebouw een 
ruimtelijke factor krijgt, dwingt dit af hoe mensen 
zich tot elkaar verhouden en samen of individueel 
werken. Verantwoordelijkheden en taken zijn 
concreet geformuleerd en (werk)plekken zijn 
functioneel ingericht, wat bijdraagt aan de 
organisatiestructuren.

Door een ruimte multifunctioneel in te richten 
kan het voorzien in een groot aantal behoeftes van 
veel verschillende mensen. Doordat deze plek een 
brede variëteit aan eigenschappen bezit, kan het 
een substituut zijn voor andere (werk)plekken. Op 
deze manier kan het de mogelijkheid bieden om 
werk en privé beter te integreren.

Een ruimte kan stabiliteit waarborgen als houvast 
in een veranderende wereld. Een gebouw heeft een 
zekere mate van inherente stabiliteit omdat het 
voor een langere tijd ergens staat en dus een soort 
traagheid bezit. Daarnaast kan ook de inrichting 
van een gebouw inzetten op stabiliteit.

Een plek is in te richten om bewust ruimte te 
geven voor toeval door te ontwerpen voor vrije 
bewegingen in het gebouw en het loslaten van 
afgebakende taken op specifieke plekken. Door de 
ruimte in te richten voor toeval, wordt informele 
ontmoeting gefaciliteerd. Dit toeval kan een 
katalysator zijn voor creativiteit en innovatie. 
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GesprekProductiviteit 

Versimpeling

Gesloten

Complexiteit

Transparant

VII. Mate van afbakening

VIII. Mate van waardebepaling

IX. Mate van blootstelling

De vraagstukken waar aan gewerkt wordt zijn 
complex en bevinden zich in een bepaald 
paradigma. Om werk te vervaardigen dat goed 
aansluit bij de realiteit is het belangrijk om bewust 
te zijn van deze complexe context. De werkplek 
kan hieraan bijdragen door ruimte te laten voor 
onvoorspelbaarheid, tegenstrijdigheid en variatie. 

De ruimte kan invloed hebben op werk waarvan 
de beoogde waarde vaststaat door in te zetten 
op productiviteit. Dit kan de vorm hebben van 
een aantal stille, rustige ruimtes waar mensen 
geconcentreerd kunnen werken. Daarnaast kunnen 
ook taakgerichte werkplekken er aan bijdragen dat 
werk efficiënter vervaardigd kan worden.

Meedoen kan alleen als de (digitale) ruimte 
toegankelijk is. De ruimte kan toegang en inzage 
verlenen, wat invloed heeft op de mogelijkheid 
tot (samen)werken en eigenaarschap. Dit kan 
betrekking hebben op interacties binnen de 
muren, maar juist ook op transparantie naar buiten 
toe.

Vanwege de complexiteit van de vraagstukken 
waar aan gewerkt wordt, kan het moeilijk zijn om 
een werkbare taak te formuleren. Om praktische 
stappen te kunnen zetten is dus versimpeling 
en afbakening nodig. Een ruimte kan hierop 
aansluiten voor het uitvoeren van een taak of als 
middel om aan te zetten tot actie. 

Om passend werk te vervaardigen is de 
mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met 
verschillende mensen van belang. Een (werk)plek 
kan dit faciliteren door een plek in te richten die 
waardevrij en publiek is. Dit is een neutraal terrein 
voor gesprek, waardoor mensen elkaar kunnen 
benaderen en samen kunnen zijn, los van oordeel. 
De diversiteit aan mensen kleurt hier de ruimte.

Voor bepaalde werkzaamheden is het van groot 
belang om je terug te kunnen trekken in een 
gesloten ruimte. Om iets te laten groeien, om 
fouten te maken en daarvan te leren, maar ook 
om nieuwe dingen uit te proberen is er een zekere 
mate van vertrouwelijkheid nodig. De inrichting 
van de ruimte speelt hierbij een belangrijke rol.
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OnvervangbaarFluïde

Buiten naar binnen 

Breken

Binnen naar buiten 

Voortbouwen

X. Mate van verwevenheid

XI. Mate van nabijheid

XII. Manier van ontwikkelen

Een gebouw kan ontworpen zijn om dat wat 
binnen is, makkelijker naar buiten te laten. Een 
ruimte kan aanmoedigen om naar buiten te 
treden, zowel tot de fysieke als de digitale wereld. 
Door vrije beweging in en uit het gebouw toe te 
laten wordt de afstand overbrugd en kunnen we 
in contact staan met mensen van buiten, onze 
omgeving, en de natuur.

Een fluïde ruimte stelt mensen in staat om een 
plek voor verschillende doeleinden in te kunnen 
zetten. Het biedt bewegingsvrijheid en flexibiliteit 
voor mens en gebouw, doordat fluïditeit het 
mogelijk maakt om ruimtes tot plekken van 
(digitale) nabijheid te maken. Zo biedt de fluïditeit 
van een VPN de mogelijkheid om via de digitale 
wereld dezelfde mogelijkheden te bieden als een 
fysieke verplaatsing.

Door voort te bouwen op eerder vervaardigd 
werk en de constructen van onze samenleving 
wordt stabiliteit gesterkt. Voortbouwen biedt de 
mogelijkheid om door te ontwikkelen, geavanceerd 
werk te leveren en te werken vanuit een lange-
termijn visie. De ruimte kan in dienst staan om het 
proces van voortbouwen te faciliteren en zichtbaar 
te maken.

Een gebouw kan ontworpen zijn om buiten naar 
binnen te kunnen halen. Dit kan gaan over de 
fysieke open- en toegankelijkheid van het pand, 
maar ook over de mogelijkheid om bepaalde 
groepen in de ruimte te representeren. ‘Buiten’ 
kan staan voor de connectie met de context waar 
men ‘binnen’ aan werkt, van mens en artefact tot 
natuur.

De werkplek onderscheidt zich van andere plekken 
doordat er gewerkt wordt aan een bepaalde taak. 
Een plek kan werken als een magneet. Mensen 
worden naar elkaar toe getrokken omdat hetgeen 
zij van een plek vragen tijdens het werk alleen daar 
te vinden is, waardoor die plek onvervangbaar is 
geworden. Ook eigenaarschap over een plek kan 
hier een belangrijke rol in spelen. 

Soms bepaalt de kennis van het nu dat het nodig 
is om te breken met voorgaande ontwikkelingen. 
Hoewel een gebouw meestal stabiliteit waarborgt 
omdat deze in ieder geval voor een langere tijd zal 
blijven bestaan, kan deze ook juist zo ontworpen 
worden dat het bijdraagt aan de mogelijkheid tot 
breken en veranderen.
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Feedback

BereikloosConnectiviteit

CollectiefIndividu

Autonomie

XIII. Mate van afhankelijkheid 

XIV. Mate van verbinding

XV. Mate van eigenaarschap

Er kan bewust worden ingezet op het stimuleren 
van individueel werken. Hiervoor is individuele 
kennis, kunde en concentratie nodig. Een plek kan 
met haar inrichting bijdragen aan de mogelijkheid 
voor het ontwikkelen en vervaardigen van 
individuele prestaties, maar ook het erkennen en 
etaleren ervan. 

Connectiviteit houdt in dat de focus ligt op het in 
verbinding staan met anderen. Zowel de fysieke als 
de digitale ruimte kan ingericht worden om deze 
connectiviteit te vergroten. Door het faciliteren van 
interpersoonlijke connecties wordt communicatie 
en samenwerking gestimuleerd.

Een gebouw of werkplek kan ingericht zijn om 
de ruimte te geven voor autonomie. De plek 
stimuleert mensen om eigen invulling te geven 
aan een opdracht, om voor jezelf na te denken 
en te oordelen over iets. Er moet ruimte zijn 
voor (bewegings)vrijheid, onafhankelijkheid en 
openheid.

Als mens en als werknemer ben je altijd onderdeel 
van een groter geheel. Ruimtelijk kan de nadruk 
worden gelegd op dit collectief, bijvoorbeeld 
door het faciliteren van samenwerkplekken Ook 
intellectueel kun je onderdeel zijn van een groter 
geheel, zoals bijvoorbeeld een team of een missie.

Zonder bereik is er ruimte voor onthaasting, om tot 
jezelf te komen en de tijd nemen. Zoals de natuur 
een plek biedt om zintuigen te prikkelen of zelf 
even ‘uit te staan’, kan ook de werkplek bewust 
ruimtes van bereikloosheid inrichten. Hier kan 
ontspannen worden, maar is ook ruimte om je 
creativiteit vrij baan te geven, zonder afleiding en 
begrenzing.

Een plek kan evaluatie en terugkoppeling 
faciliteren door verbindingen te leggen tussen 
de verschillende actoren, zoals beleidsmakers, 
uitvoerende ambtenaren en burgers. Hierdoor 
is het mogelijk om het vervaardigde werk 
zo goed mogelijk te laten aansluiten bij alle 
belanghebbende partijen, zowel intern als extern. 



Spanningen tussen ruimtelijke behoeftes 41



Ruimtelijk
concept
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Ruimtelijk concept

Om te laten zien hoe de verscheidenheid 
aan ruimtelijke behoeftes en de 
bijbehorende spanningen een plek 
kunnen krijgen in de ruimte, hebben wij 
een verbeelding gemaakt. Belangrijk is 
het besef dat dat deze verbeelding géén 
gebouw voor moet stellen. Het is een 
ruimtelijk concept waarin de spanningen 
op een harmonieuze manier worden 
samengebracht in verschillende lagen. 
Door behoeftes verticaal, horizontaal of 
concentrisch neer te zetten, ontstaan er 
verschillende zones die in dienst staan 
van bepaalde houdingen. Hierna zijn 
enkele onderdelen, die door middel van 
cijfers refereren aan elementen uit ons 
ruimtelijk concept, toegelicht.
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feedback

binnen naar buiten

productiviteit

organisatie

missiegericht

buiten naar binnen

gesloten

transparant

gesprek

toeval

uniform

autonomie

(VIII)

(II)

(XV)

(IX)
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feedback

binnen naar buiten

productiviteit

organisatie

missiegericht

buiten naar binnen

gesloten

transparant

gesprek

toeval

uniform

autonomie

(VIII)

(II)

(XV)

(IX)

uniforme indeling 
voor snelle herkenning

gezamenlijk gesprek, 
vertegenwoordiging 
en compromis

voortbouwen, lange 
termijn focus op 
missie

ruimte voor 
gezamenlijk 
maatwerk en 
overleg

fluïde, publieke 
ruimte om kennis 
te delen

onderzoek, lab, plek 
voor safe-to-fail 
experimenten

individuele prestatie, 
autonomie en 
productiviteit

binnen snel naar 
buiten voor connectie 
met context

ruimte voor toeval, 
gesprek en informele 
ontmoetingen in 
transparante plint

focus op korte termijn 
en praktische stappen

Rijks transformatie terrein
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Spanningen in het Rijks transformatie 
terrein
Als je je blik werpt op de onderste laag 
van het Rijks transformatie terrein, 
vind je een ‘publieke’ plint die vrije 
toegang biedt voor individuele burgers 
en organisaties. Zo wordt laagdrempelig 
contact en informele ontmoeting 
gefaciliteerd. Een rijksambtenaar loopt 
bij binnenkomst van de werkplek ‘tussen 
de mensen door’. Zo herinnert de ruimte 
letterlijk aan de mensen ‘voor wie je het 
allemaal doet’.
De bovenste laag is niet openbaar 
toegankelijk en biedt rijksambtenaren 
de mogelijkheid om zich terug te 
trekken om productief of creatief werk 
te kunnen verrichten. Om je te kunnen 
concentreren, om nieuwe dingen uit te 
proberen, maar ook om fouten te maken 
en daarvan te leren, is immers een zekere 
mate van geborgenheid nodig. Zo zijn de 
spanningen die betrekking hebben op de 
mate van blootstelling (IX) en de mate 
van waardebepaling (VIII) verwerkt in de 
ruimte.

Een andere spanning, die ook op een 
verticale manier is geplaatst in het 
ruimtelijk concept, gaat over de ruimte 
voor identiteit (II). De ruimtelijke 
identiteit en inrichting in de bovenste 
laag herinnert de rijksambtenaar aan 
de missie en het verhaal waaraan wordt 
bijgedragen met het werk. De onderste 
laag kan uniform ingericht worden door 
meerdere locaties op dezelfde manier 
vorm te geven. Op die manier kunnen 
rijksambtenaren die op veel verschillende 
plekken werken zich direct thuis voelen 
en aan de slag gaan, ook als ze nooit 
eerder in dat gebouw zijn geweest.

Een laatste ruimtelijke spanning die wij 
willen toelichten is die van feedback 
tot autonomie (XV). Deze spanning 
is concentrisch uiteen gezet op elke 

laag en geeft vorm aan de mate van 
eigenaarschap. Aan de randen kunnen 
rijksambtenaren autonoom werken, 
maar in het midden van elke laag 
vind je een cirkelvormig plein. Hier 
bevindt zich een soort balie waar beleid, 
uitvoer en samenleving met elkaar 
in contact staan. Omdat deze fysieke 
feedbackloop op iedere laag terugkomt, 
kan dit een onderdeel uitmaken van 
de overkoepelende, fysieke “Rijkstaal”. 
Op die manier kan het bijdragen aan 
herkenning voor de samenleving. 

In het conceptuele ‘Rijks transformatie 
terrein’ hebben alle houdingen een plek 
gekregen. Echter, een afdeling binnen 
het Rijk wordt gekenmerkt door bepaalde 
houdingen en ruimtelijke behoeftes en 
zal dus eerder een subset aan spanningen 
moeten integreren in hun ruimte. 
Doordat er erg veel configuraties van deze 
spanningen mogelijk zijn, is er ook een 
grote verscheidenheid en diversiteit aan 
ruimtes waarin verschillende behoeften 
kunnen worden vervuld.
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Terug naar de mens

Naast de speculaties over 2050 biedt ons 
werk ook praktische handvatten voor 
het hier en nu. In de laatste fase van 
ons project hebben wij gewerkt om van 
ons theoretische framework de stap te 
zetten naar een praktisch instrument. 
Er is een opzet gemaakt voor een toolkit 
waarmee de menselijke maat een plek 
zou kunnen krijgen, zowel in het proces 
van aanbesteding als voor de inrichting 
van het Rijksvastgoed. Deze toolkit is 
gebaseerd op onze onderzoeksresultaten 
en heeft betrekking op de verschillende 
werkhoudingen en ruimtelijke behoeftes 
van rijksambtenaren. Voor het (door)
ontwikkelen van deze tool moeten we 
onszelf de vraag stellen: Hoe betrekken 
we rijksambtenaren op een efficiënte 
en effectieve manier in de processen die 
bepalen hoe de (werk)ruimtes er uit gaan 
zien?

Bij deze hoofdvraag zijn twee sub vragen 
geformuleerd: [1] Wie gaat de tool 
gebruiken? En [2] in welke vorm is de 
tool het meest effectief? 
Om te toetsen of rijksambtenaren 
zich herkennen in de geformuleerde 
houdingen en mee kunnen denken 
over hun eigen ruimtelijke behoeftes 
en die van hun afdeling, hebben wij ons 
framewerk met de werkhoudingen en 
bijbehorende spanningen vertaald naar 
een kaarten set. Deze kaarten fungeren 
als middel om met rijksambtenaren het 
gesprek aan te gaan over hun werk en wat 
ze hiervoor nodig hebben. De vorm van 
de toolkit, zoals wij deze zouden willen 
ontwikkelen, hoeft niet deze vorm te 
hebben. Het kan bijvoorbeeld ook een 
questionnaire zijn, een digitaal platform, 
een fysiek artefact of een VR beleving.

“Ik moet een hele reis 
afleggen vanaf de tiende 
verdieping, voelt ver van 
waar ik mee bezig ben.”

- Vincent 
(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
beleidsmedewerker luchtkwaliteit) 
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Met de genoemde kaarten set zijn 
wij in gesprek gegaan met twee 
rijksambtenaren. De uitkomst hiervan 
verzekert ons van de mogelijkheden voor 
en de behoefte aan een instrument om 
in gesprek te gaan over het Rijksvastgoed. 
Ten eerste konden ze zichzelf, hun 
afdeling en andere stakeholders duidelijk 
herkennen in de door ons geformuleerde 
houdingen. Ook adopteerden ze 
de door ons gekozen termen die de 
toekomstframes en de bijbehorende 
houdingen illustreren. Dit is een 
gunstige uitkomst omdat dit betekent dat 
zowel de inhoud als de formuleringen 
aansluiten bij de leefwereld van 
(deze twee) rijksambtenaren. Ten 
tweede konden ze aan de hand van 
de ruimtelijke behoeftes meedenken 
over verbeterpunten van de inrichting 
van hun werkplek. Zo merkt Vincent, 
beleidsmedewerker van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, die 
zich bezighoudt met luchtkwaliteit, op 
dat zijn uniform ingerichte werkplek 
helemaal niet in verbinding staat met 
het dossier waaraan hij werkt. Sterker 
nog, hij voelt vanaf de tiende verdieping 
een enorme afstand tot het onderwerp 
waar hij zich mee bezighoudt: de frisse 
lucht. Uit het interview blijkt dat hij 
behoefte heeft aan een ruimte die hem 
motiveert voor en herinnert aan de missie 
waar hij aan werkt. Ten slotte hebben 
wij uit het gesprek met Sebastiaan van 
het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport opgehaald dat 
afdelingen transformeren. Sebastiaan is 
werkzaam binnen de programmadirectie 
van COVID-19 en ziet over de 
volledige breedte van zijn afdeling een 
transformatie die, met het oog op de 
door ons geformuleerde houdingen, te 
beschrijven is als “van brandjesblusser naar 
pionier en voorzitter.” De tool zoals wij 
die voorstellen zou Sebastiaan kunnen 
helpen om ervoor te zorgen dat de 

kantoorruimte van deze afdeling beter de 
nieuwe houdingen ondersteunt. 

Omdat wij hebben ervaren dat deze 
toolkit veel potentie heeft, adviseren wij 
om deze verder te ontwikkelen. Het kan 
een gespreksmiddel zijn om de dialoog 
aan te gaan met rijksambtenaren over 
hoe zij willen werken in de toekomst en 
wat ze daarvoor nodig hebben. Dit biedt 
de mogelijkheid om rijksambtenaren 
mee te laten praten in het proces van 
aanbesteding en inrichting. Hiermee 
wordt het begrip voor de werkprocessen 
van rijksambtenaren vergroot en zorg 
je dat, door middel van een configuratie 
van spanningen, de diverse behoeftes 
van de rijksambtenaren gediend kunnen 
worden. 
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“ Wij waren echt de 
brandjesblusser, echt heel 
veel brandjes. (...) Nu zijn 
we verantwoordelijk voor 
de visie en het uitdragen 
daarvan.”
- Sebastiaan 
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, programmadirectie COVID-19) 
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Conclusie

Als je een beeld wilt krijgen van hoe 
rijksambtenaren in 2050 samenwerken, 
is het belangrijk om te weten hoe hun 
werk en leefwereld er vandaag de dag 
uit zien. Wat typeert de rijksambtenaar? 
In ons onderzoek kwamen we er al snel 
achter dat dit haast een onmogelijke 
vraag is. We kregen te horen dat “dé 
rijksambtenaar niet bestaat” en dat “het 
ambtelijk apparaat zo divers is, dat je het 
niet zomaar kan vatten.” Dit zijn ware 
woorden. Echter, het is een onbegonnen 
zaak om vanuit de mogelijk oneindige 
diversiteit aan rijksambtenaren naar de 
toekomst van hun werk te kijken. Eén van 
de mantra’s van onze ontwerpdiscipline 
luidt: “Als je voor iedereen probeert 
te ontwerpen, dan ontwerp je voor 
niemand.” ‘Ontwerp voor iedereen’ is 
echter wel het principe dat we terugzien 
in de inrichting van het Rijksvastgoed. 
Iets dat een nobele oorsprong lijkt te 
hebben, is uitgemond in een numerieke 
aanpak waarbij kantoren worden 
ingericht zonder de eindgebruiker te 
betrekken. In het meest extreme geval 
kan een generieke kantoorinrichting de 
verbinding met collega’s in de weg staan, 
een demotiverende werking hebben en 
de rijksambtenaar verder verwijderen van 
de bedoeling van het werk. Hier zien wij 
ruimte voor verbetering. De menselijke 
maat moet een plek krijgen in de 
processen die nu gestuurd worden door 
cijfers. Ruimtes moeten in dienst staan 
van de verschillende werkprocessen van 
rijksambtenaren. Ons ontwerponderzoek 
kan hierbij ondersteunen. De negen 
geformuleerde toekomstframes, 
met bijbehorende houdingen van 
rijksambtenaren, bieden een nieuwe 
manier om de diversiteit aan ruimtelijke 
behoeftes te vatten. In de vorm van 
een toolkit kunnen onze bevindingen 
dienen als een gespreksmiddel waarmee 

rijksambtenaren structureel inspraak 
kunnen hebben in het aanbestedings- en 
inrichtingsproces van hun kantoor. Dit 
is mogelijk een nieuw instrument dat 
gebruikt kan worden door bijvoorbeeld 
het Atelier Rijksbouwmeester of 
huisvestingsadviseurs voor het RVB. 
Het is een instrument waarbij de mens 
centraal staat.

We willen de conclusie afsluiten met een 
advies voor de mogelijke vervolgstappen 
voor dit onderzoek, de uitwerking 
van de beschreven toolkit en het 
toekomstdenken binnen de overheid.

Vervolgonderzoek
Allereerst raden wij ten zeerste aan om 
een vervolgonderzoek in gang te zetten 
op basis van de gepresenteerde resultaten 
van dit ontwerpend onderzoek. Hierin 
moeten de verschillende werkhoudingen 
worden gevalideerd, aangescherpt en 
eventueel aangevuld. Ook moet de 
correlatie tussen de ruimtelijke behoeftes 
en de geformuleerde werkhoudingen 
verder onderzocht worden. Wij zien het 
vervolgonderzoek bovendien als een 
waardevolle kans om, door middel van 
ontwerpcasussen met architecten en 
ontwerpers, te toetsen of de spanningen 
tussen verschillende ruimtelijke 
behoeftes leiden tot een inspirerende 
invulling van ruimtes en interacties 
met betrekking tot de Rijksoverheid, de 
ambtenaren en het vastgoed.

De toolkit
Daarnaast is het door ontwikkelen en 
vormgeven van de toolkit van belang 
om de resultaten van het onderzoek een 
duurzame plek te geven in de processen 
die bepalend zijn voor het Rijksvastgoed.
Voor de interviews binnen ons 
onderzoek is een kaarten set 
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gebruikt, maar de toolkit kan ook 
de vorm hebben van bijvoorbeeld 
een interviewgids, questionnaire, 
website of VR-ervaring. Het is hierbij 
van belang dat de vorm aansluit bij 
de behoeftes van de gebruikers die 
ermee zullen werken, bijvoorbeeld 
het Atelier Rijksbouwmeester of een 
huisvestingsadviseur.

Toekomstdenken binnen de 
Rijksoverheid
Ten slotte zien we een grote behoefte 
om binnen de overheid ontwerp- en 
toekomstdenken in te zetten. Omdat deze 
opdracht onderdeel is van een project om 
toekomstdenken toe te passen binnen de 
Rijksoverheid, willen wij onze leringen 
uit dit project graag uiteenzetten.

Bij projecten waar toekomstdenken 
wordt toegepast, is het belangrijk dat de 
opdrachtgever een bepaalde tolerantie 
voor onzekerheid heeft. In onze ervaring 
kon het Atelier Rijksbouwmeester 
goed omgaan met onzekerheid. In 
de briefing van de opdracht is ruimte 
gelaten voor eigen invulling. Gedurende 
de ontwikkeling van het project 
werd vanuit het Atelier voldoende en 
passende ondersteuning geboden. 
Verder zien we de bewustwording van 
de verschillende typen toekomsten 
(mogelijk, waarschijnlijk of wenselijk) 
en de doelen die de toekomstbeelden 
dienen als cruciaal om binnen het Rijk 
het toekomstdenken te cultiveren. 

Een laatste lering die we willen delen, 
heeft betrekking op de structuur en de 
context van ontwerpinitiatieven binnen 
het Rijk. Om de vruchten van dergelijke 
initiatieven te plukken moeten ze verder 
kunnen groeien. De pilot paradox leert 
dat experimenten die ingestoken zijn 
als een pilot, welke bewust gericht is 
op implementatie en toetsing op een 

kleine schaal, vaak ook eindigen als 
een pilot, omdat het niet opgezet is om 
schaalbaar te zijn. We moeten voorbij het 
‘kerkhof van pilots’ naar een structuur 
voor innovatie, waar nieuwe initiatieven 
kunnen doorgroeien en ontwikkelen over 
de tijd en verschillende projecten heen.

Met dit rapport hopen we inzicht te 
geven in de toekomst van het (samen)
werken van rijksambtenaren in 2050. 
Mocht je als lezer blijven zitten met 
vragen, of goede ideeën hebben op 
basis van wat je gelezen hebt, schroom 
dan niet om contact op te nemen. Wij 
hopen dat we je hebben geprikkeld en 
dat we handvatten hebben aangereikt 
om creatief om te kunnen gaan met de 
diversiteit aan ruimtelijke behoeftes van 
rijksambtenaren. 

Opdat we met elkaar het (samen)werken 
nog mooier mogen maken.
 

November 2022

Strategisch ontwerpbureau Komovo

 Kika van Dorth
 Jesse Geurtsen
 Sanne Keizer
 Ruby Schaap
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Dit werk hadden we niet kunnen doen 
zonder samenwerkingen. Daarom willen 
we graag enkele mensen nadrukkelijk 
bedanken. Ten eerste willen we 
Rijksbouwmeester Francesco Veenstra 
en het Atelier Rijksbouwmeester enorm 
bedanken voor de kans om deel te 
nemen aan het project en de prettige 
samenwerking. In het bijzonder willen 
we Simone Huijbregts-Breitkopf 
bedanken voor de organisatie en het bij 
elkaar brengen van relevante experts. 
Dank voor het enthousiasme, het actief 
meedenken en proeflezen van dit 
rapport, ook aan Bart Erens en Nynke 
Bellinga-Gerding. Ten tweede willen we 
Studio Lonk en Bureau Lilith Ronner 
van Hooijdonk bedanken voor hun 
inspirerende werk. Ten derde, Vincent 
en Sebastiaan, die bereid waren om 
met ons in gesprek te gaan over hun 
werk als rijksambtenaar. Tenslotte, dank 
aan onze partner Ties Schotel voor zijn 
ongevraagde, maar zeer welkome advies 
over de methoden van toekomstdenken.
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Deze appendix beschrijft de drijfkrachten 
die de toekomst van werk voor de 
overheid zullen bepalen in onze 
toekomstige samenleving. We hebben 
in kaart gebracht hoe de samenleving 
zich naar alle waarschijnlijkheid zal 
ontwikkelen binnen het gedeelde 
domein tussen werk, wonen, gebouw 
en ambt. We hebben meer dan 250 
toekomstfactoren verzameld, zowel 
veranderlijk (ontwikkelingen en 
trends) als stabiel (states en principes). 
Deze factoren hebben we vervolgens 
geclusterd, waaruit 21 driving forces naar 
voren zijn gekomen. Die vinden jullie 
terug in deze appendix. Dit zijn naar onze 
mening de belangrijkste ontwikkelingen 
die de toekomst van werken voor de 
overheid beïnvloeden. Per driving force 
vinden jullie een omschrijving en aan de 
rechterkant staan de titels van de factoren 
die samen het cluster hebben gevormd. 
Met elkaar geven de driving forces inzicht 
in een mogelijke toekomst, maar zeggen 
nog niks over een wenselijke toekomst. 

Appendix - Clusters
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Appendix - Clusters

Overzicht van driving forces

1 Verbreden of herijken van waarde 
2 Groeiende systeemkloof 
3 Invulling van werk 
4 Afbrokkelen van de ongeschreven regels 
5 Zoektocht naar stadsbronnen 
6 Weerstand tegen grote veranderingen 
7 Druk op verbinding 
8 Machteloos op de werkvloer 
9 De maakbaarheid van identiteit 
10 Verhaal participatie 
11 Divergerende bubbels 
12 De innovatieve overheid 
13 Politiek theater 
14 Van bezit naar ongelijke toegang 
15 Plek als magneet
16 (gedwongen) onthaasting in versnelling 
17 Kenniskapitaal 
18 Minder ruimte voor toeval 
19 Incidenteel ontwikkelen 
20 Navigeren in de digitale jungle 
21 Zorgelijk risico monopolie 
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De samenleving begeeft zich op een 
kantelpunt wat betreft het heroverwegen 
van waarde op alle vlakken. Waarde heeft 
in ons huidige kapitalistische systeem 
een monetaire vorm en berust op lineaire 
efficiëntie en alsmaar toenemende 
vooruitgang. Temperatuurstijging 
eist in toenemende mate haar tol en 
de vergrijzende verschuiving op de 
arbeidsmarkt benadrukt belangen naast 
productiviteit. De werkende samenleving 
wordt ouder en meer geteisterd door 
beperking en daar moeten we wat mee. 
Hoe we als gemeenschap omgaan met 
onze zwakste schakel legt immers onze 
ware intenties bloot. We vragen ons af 
of het zo nog langer kan, maar worden 
geremd door onze angst voor krimp en 
daarmee, in onze ogen, achteruitgang. 
Van nature is de mens in staat om het 
waardekader op te rekken. Zo verdragen 
ouders een dip in hun geluksschaal 
doordat de ‘zin-van-je-leven’ toeneemt. 
Individuele ontplooiing maakt hier 
ruim baan voor de honderd jaar langere 
horizon van hun kind. Het heroverwegen 
van waarde is niet alleen op 
individueel, maar ook op organisatie en 
samenlevingsniveau aan het verschuiven. 
Zo nemen de sociaal ondernemers 
en de symbiotische publiek-private 
partnerschappen toe, zoeken we naar een 
bredere definitie van het BBP, trekken we 
bedrijfsdoel los van economisch belang 
door het steward-ownership model, 
nemen we duurzaamheid mee in onze 
afwegingskaders en strijden steeds meer 
bedrijven voor een B-corp certificaat. De 
vraag is alleen of we durven te kiezen 
voor het herijken van waarde in plaats 
van het oprekken en verbreden ervan 
binnen de huidige spelregels van het 
economische systeem. 

Halveren van pensioenen

Temperatuurstijging eist tol

Verschil tussen geluk en betekenis

Tirannie van het geluk 

Angst voor krimp of achteruitgang

Rijksambtenaren bezitten een bepaalde   

mate van “Public Service Motivation”

Verhoogde pensioensleeftijd verplicht   

omgang met beperking

Zo sterk als de (omgang met) de    

zwakste schakel 

Mensen willen hun leven minder om hun werk laten 

draaien

Publiek-private partnerschappen

Toename sociaal ondernemers

Bredere definitie van BBP

Bedrijven ontlenen steeds meer status   

aan deugdelijkheid

Purpose for profit: steward-ownership

Afwegingskaders voor initiatieven zullen   

verbreden

1 Verbreden of herijken van waarde
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2  Groeiende systeemkloof
Het menselijke uit systemen dreigt 
steeds meer te verdwijnen. Het huidige 
zwaartepunt van ontwikkeling ligt op 
technocratische in plaats van sociale 
oplossingsrichtingen, gestuwd door 
“collectieve faalangst”: er mogen geen 
fouten meer worden gemaakt. In een 
wereld doordrongen van conformisme, 
consumentisme en subjectivisme 
vervreemden we steeds meer van 
de gemeenschappelijke, menselijke 
wereld en onze inbedding in de 
natuur. Daarnaast zien we een andere 
discrepantie, die tussen beleid en uitvoer, 
wat leidt tot wetgeving die niet aansluit 
bij de realiteit. Dit heeft geresulteerd in 
instanties, zoals de verzorgingsstaat en de 
belastingdienst, die ver van de menselijke 
maat zijn gegroeid. Het systeem wordt op 
ons dagelijks leven gedrukt. Zo bestaat 
er bijvoorbeeld een deeltijdparadox in 
onze samenleving; voltijdwerken wordt 
gewenst, maar maakt het dagelijks 
leven onmogelijk door de bestaande 
openingstijden van winkels en andere 
sectoren. We proberen als het ware een 
vierkant door een rond gat te duwen. 
Deze systeemkloof tussen beleid en 
uitvoering dreigt steeds groter te worden 
door een feedbackloop die afwezig of 
kapot lijkt te zijn. De ruimte die hierbij 
ontstaat wordt opgevuld door burgers 
die het heft in eigen hand gaan nemen 
door meer te organiseren en initiëren. 
Aangezien de overheid nog steeds de 
verantwoordelijkheid draagt, zorgt dit 
voor spanning en touwtrekken.

Touwtrekken overheid en burger

Van technocratische naar sociale 

oplossingsrichtingen 

Kapitalistische invloed op de omgang met natuur

Rijksambtenaren worden aangemoedigd deel te 

nemen in sociale netwerken

Er bestaat een deeltijdparadox in onze samenleving

Het menselijke in systemen dreigt steeds meer weg 

te raken

Het opperhoofden overleg: managers, geen werkers

Discrepantie tussen beleid en uitvoering leidt tot 

morele vragen bij rijksambtenaren 

Rijksambtenaren vooral uitvoerders

De grootste politieke problemen ontstaan in de 

uitvoering
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Toekomstige generaties zijn steeds 
bewuster van hoe ze hun leven leven. 
Vroeger herinnerde memento mori 
(gedenk te sterven) ons om zondeloos 
te leven. Nu is er een collectieve drang 
om zoveel mogelijk geluk uit het leven te 
halen, want “You Only Live Once”. Deze 
drang uit zich ook op de verwachtingen 
die mensen voor hun werk hebben. 
We zien hierin steeds groter wordende 
verschillen tussen enerzijds mensen 
die leven om te werken en anderzijds 
mensen die werken om te leven. De 
eerste groep wil steeds meer zingeving 
uit het werk halen. Werk gaat vaker 
gecombineerd met zorg voor zwakkeren 
en het leven lang leren om productief 
te blijven en zichzelf te ontwikkelen. De 
tweede groep ziet werk minder als een 
bron voor zingeving en beweegt het liefst 
zo snel mogelijk uit dit systeem richting 
financiële onafhankelijkheid en/of 
vervroegd pensioen. Zij vullen hun leven 
liever in met iets anders dan werk. Beide 
werkhoudingen zorgen voor wrijving in 
samenwerking en leggen verdere druk 
op de productiviteit van een land. De 
eerste groep gaat zich meer bezighouden 
met een breder uiteenlopend pakket 
aan bezigheden. De tweede groep, 
verlaat de werkomgeving wanneer diens 
productiviteitsniveau en expertise zijn 
hoogtepunt bereikt.

FIRE beweging wordt groter

De zingevingsgolf

Lage productiviteit door hitte

Een leven lang leren voor productiviteit

Drang naar efficiëntie maakt ongelukkig

We zijn allemaal totaal mens geworden

De mens is gelukkig als hij het gevoel heeft van 

betekenis te zijn

Mensen hebben zingeving nodig

Wie niet werkt is minderwaardig

Werk speelt een fundamentele rol in de invulling van 

zingeving

In de toekomst wordt steeds meer gevraagd van 

mensen

Side-Hustles: Nieuwe vorm van huisnijverheid

3  Invulling van werk
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4 Afbrokkelen van de ongeschreven 
regels
In de toekomst zijn de ongeschreven 
regels van hoe mensen zich tegenover 
elkaar gedragen aan het afbrokkelen. Deze 
gedragsnormen waren altijd gebaseerd op 
wat er tussen mensen gebeurt; dat wat als 
gezamenlijk wordt ervaren. Ze bepaalden 
hoe mensen, die elkaar niet kenden, met 
elkaar omgingen. Door verruwing van de 
publieke ruimte, een diverser wordende 
samenleving, online sociale interactie en 
groeiende eenzaamheid wordt er geen 
beroep meer gedaan op deze regels en 
lijkt er ook geen plek meer om deze te 
vormen. Mensen kennen de regels niet 
meer en weten ook niet hoe ze anderen 
kunnen aanspreken op hun gedrag. 
Sociale interactie verstilt en verruwt, 
waardoor er steeds meer nadruk ligt op 
het afbakenen van eigendommen en 
verantwoordelijkheden. Er heerst een 
behoefte om de zichtbare component 
van de ongeschreven regel, de grens, de 
lijn nog dikker aan te zetten; het hek om 
het huis, de algemene voorwaarden die 
uit hun voegen barsten en alomvattende 
protocollen over grensoverschrijdend 
gedrag op de werkvloer. 

Informele regels op de werkvloer zijn leidend

De officieuze burgemeester

Westerse levens worden geconstrueerd door lijnen

Privacy is niet iets wat je hebt, maar wat je de ander 

geeft

Eenzaam in de menigte

Verruwing van de (digitale) publieke ruimte

Anonimiteit in de stad

Rijksambtenaren minder integer
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In de toekomstige wereld zullen 
steeds meer tegenslagen de steeds 
drukker wordende steden raken. Denk 
aan globalisering, hitte-eilanden, 
klimaatmigratie en bevolkingsgroei. De 
stad staat voor een haast onmogelijke 
uitdaging en zoekt naar uitbreiding 
binnen haar bestaande grenzen. 
Toenemende toegang tot groen, verticaal 
(ver)bouwen en slimme mobiliteit zijn 
veelbelovende ontwikkelingen binnen 
dit domein. De verschillende claims 
op de (openbare) ruimte leiden alleen 
ook tot privatisering van het publieke 
domein, verdrukking van traditionele 
bewoners, schaarste aan beschikbare 
bronnen (energie, grondstoffen en 
water) en toename van overtollige 
stromen (afval, regen en bodemdaling). 
De hoop is dan ook gevestigd op de 
pragmatische kracht en potentie van 
de stad. Steden dealen continu met de 
dagelijkse problematiek en staan met 
hun grondvesten in de realiteit. Het 
vermogen om globale problemen aan te 
pakken is daardoor groot. In de stugge 
strijd naar een klimaatbestendigere 
leefomgeving hebben we een nieuwe 
zienswijze voor steden ontwikkeld: 
aandacht voor stedelijk metabolisme. 
Dit metabolismedenken staat in lijn met 
het circulairder, en daarmee duurzamer, 
organiseren van (eco)systemen. Binnen 
de inkomende en uitgaande stromen van 
de stad beginnen we aan een hernieuwde 
zoektocht naar ‘de commons’; van welke 
culturele en natuurlijke hulpbronnen zijn 
we als gemeenschap afhankelijk en hoe 
kunnen we die beschermen? Kan elke 
stad deze uitdaging aan?

Aandacht voor stedelijk metabolisme 

De lift en zijn wereldwijde impact op steden

Urban Infill Development: bouwen binnen de 

bestaande stadsgrenzen

Slimme mobiliteit schept ruimte

De pragmatische kracht en potentie van de stad

Hernieuwde zoektocht naar commons

Erosie van het publieke domein

Meer (verschillende) claims op de openbare ruimte

Corporate bureaucratie: toenemend besef dat ‘de 

markt’ het niet oplost

Stad als (vastgelopen) emancipatiemachine

80% van de bevolking leeft in steden in 2050

Stad niet klaar voor klimaatuitdaging

Milieuproblematiek versterkt migratie

Meer tegenslagen zullen (vooral) steden raken

5 Zoektocht naar stadsbronnen
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Complexe (lands)grens overstijgende 
vraagstukken zijn steeds meer aan de orde 
van de dag. Klimaatverandering, hitte 
en een stijgende zeespiegel; allemaal 
effecten van problemen die Nederland 
niet in haar eentje kan overkomen, terwijl 
het duidelijk is dat onze leefomgeving 
drastisch zal veranderen wanneer we 
niet ingrijpen. Er heerst spanning tussen 
de invloed van grote instanties op het 
dagelijks leven van mensen en de afstand 
die zij ertoe voelen. De golfbeweging 
van centralisatie en decentralisatie van 
bestuur wordt complexer waardoor 
verantwoordelijkheden vervagen, 
minuscuul of juist uitvergroot worden. 
De grens van invloed en macht wordt 
opgerekt. Zo ligt er macht bij Europa 
maar organiseren steden zich ook in 
steeds kleinere besturen om beslissingen 
te maken over de wijk. De wirwar van 
verantwoordelijkheid en macht brengt 
spanningen met zich mee op meerdere 
niveaus, bijvoorbeeld tussen regio’s en 
Den Haag en stad en land. Hierdoor 
gooit men een anker uit en gaat zich 
focussen op een kleinere schaal. Mensen 
nemen het heft in eigen handen en gaan 
zichzelf organiseren, bijvoorbeeld in de 
informele zorg. Binnen kleinere grenzen 
kunnen makkelijker beslissingen worden 
genomen. De mens houdt van stabiliteit 
en uit angst voor verandering focust men 
op de korte termijn. 

Spanning tussen regio’s en Den Haag

Betrokkenheid bij eigen stad

Via lijnen creëren mensen eigendom en 

verbondenheid

Zorgen voor je eigen zorg

Meer instituties op (figuurlijke) afstand

Angst leidt tot korte-termijn reageren

Overheid zal steeds meer werken aan transnationale, 

complexe (wicked) vraagstukken

Besluitvorming omvat het ‘push vs. pull’-principe

Mensen zijn stabieler dan vaak gedacht wordt

Een zeker toekomstbeeld

6 Weerstand tegen grote veranderingen



68

De fundamentele menselijke 
drijfveren op het werk zijn met 
elkaar in tegenstelling. We hebben 
autonomie, groei en verbondenheid 
nodig. Autonomie staat op gespannen 
voet met onze behoefte aan 
verbondenheid, maar beide zijn nodig 
voor persoonlijke groei. We worden 
bewuster van onze afhankelijkheid, 
maar atomiseren tegelijkertijd 
ook. Er staat druk op verbinding, 
zowel letterlijk, in de toenemende 
schaarste van ontmoetingsplekken, 
als figuurlijk, kijkend naar de 
stijgende afhankelijkheidsratio van de 
samenleving. De mens is een ‘sociaal dier’ 
dat van nature behoefte heeft aan contact 
met andere mensen. Sociaal contact 
vraagt om het overbruggen van afstand 
en daarmee mobiliteit. Buurtwelzijn valt 
samen met aanwezigheid van sociale 
netwerken, face-to-face zorgt voor 
vertrouwen en ontmoeten is de basis voor 
zelforganisatie. Daartegenover staat de 
toename van individuele huishoudens, 
het (verplichte) thuiswerken, parallel 
naast elkaar leven als moderne nomaden 
en een sterke staat en markt wat leidt 
tot sterke individuen maar zwakkere 
gemeenschapsbanden. Ons sociaal 
kapitaal neemt af doordat interacties zich 
in de loop der tijd hebben verplaatst van 
openbare ruimtes, naar huishoudens, 
naar individuen. 

Fundamentale drijfveren op het werk: autonomie, 

groei en verbondenheid

Drukte op de ruimte (voor iedereen) in de stad blijft

Hoe meer welvaart, hoe meer mobiliteit

Afhankelijkheid vereist én veroorzaakt vertrouwen

Virtueel reizen zal fysiek reizen niet significant 

vervangen

Afhankelijkheidsratio van samenleving stijgt

Sociale infrastructuur

Ontmoeten als basis voor zelforganisatie

Face-to-face voor vertrouwen

Wij verklaren ons afhankelijk

Individuele huishoudens nemen toe

Rijksoverheid zet in op meer thuiswerken

We leven in een atomiserende samenleving

Pendelaars zijn minder tevreden over hun leven

Interacties die zich verplaatsen van openbare ruimtes 

naar huishoudens naar individuen

Mensen als moderne nomaden

Sterke staat en markt leidt tot sterke individuen maar 

zwakkere familie/gemeenschapsbanden

7 Druk op verbinding
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De mens kan trots zijn op het werk en 
er voldoening uit halen, bezig zijn en 
iets nieuws vervaardigen. Al langere 
tijd bestaat er ook werk uit noodzaak; 
werk om geld te verdienen en jezelf 
te voorzien in basisbehoeften. In de 
toekomst is dit nog altijd het geval; werk 
is niet anders dan boodschappen doen, 
consumeren, de was doen, de alledaagse 
bezigheden om onszelf te onderhouden. 
Men voert gedachteloos uit wat moet 
gebeuren volgens de mensen die boven 
hen staan, zonder oog te hebben voor 
datgene wat wordt vervaardigd en de 
uitwerking hiervan. Dit komt doordat 
in de alsmaar complexere wordende 
wereld het bestaan onzeker is, wat 
leidt tot een fatalistische houding en 
ontkenning. Om zekerheid voor onszelf 
te creëren, kleuren we maar binnen de 
lijntjes. Complexe vraagstukken of doelen 
worden gefragmenteerd in taken en 
verantwoordelijkheden, waarbij we het 
grotere geheel verliezen. Communicatie 
is schaars binnen de silo’s waarin we werk 
hebben georganiseerd, wat holistisch 
werken in de weg zit. Door hiërarchie, 
gefragmenteerde verantwoordelijkheden 
en taakgericht werken dooft de 
menselijkheid in het werk. Het lijkt meer 
op machteloos arbeiden.

Werk is arbeid geworden

Organisatie hiërarchie dooft assertiviteit

Ambtenaar slechter af tegenover klagende burger

Sectorale benadering overheerst

Het verliezen van de driedeling

Ontkennende of fatalistische houding

Een op de zes ambtenaren aangezet tot niet-integer 

werken

Fordisme crisis

De banaliteit van het kwaad

8 Machteloos op de werkvloer
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Identiteit, het idee van wie iemand 
is, openbaart zich in hoe mensen 
handelen, wat iemand zegt of doet, 
het verhaal dat over een individu kan 
worden verteld. Identiteit is opgemaakt 
uit vaste en fluïde componenten en 
verschilt per perspectief: hoe we onze 
eigen identiteit zien en dat van de ander. 
Voor het individu is de eigen identiteit 
een constant ontwikkelingsproces, 
voor de ander kan het zijn als een foto, 
een vaststaand beeld. Het imago van 
een generatie of een andere klasse is 
van invloed op hoe we de identiteit 
van de ander benaderen. De vastigheid 
in onze identiteit kon altijd worden 
gekoppeld aan de woonplek (buurt en 
huis), de sociaal economische status 
van de ouders en iemands beroep. In de 
toekomstige wereld is deze vastigheid 
minder vanzelfsprekend doordat we 
onszelf moeten blijven actualiseren om 
van waarde te zijn in een veranderlijke 
samenleving. Daarnaast kunnen bepaalde 
groepen meer en meer kiezen: woonplek, 
huis, onderwijs of welk talent je wilt 
ontwikkelen. De mensen lager op de 
sociaaleconomische ladder ervaren juist 
vastigheid van omgeving en worden 
daardoor beperkt in hun handelen. Het 
hebben van keuzevrijheid en het idee van 
een totaal maakbare identiteit draagt niet 
altijd bij aan de tevredenheid en het geluk 
van mensen, doordat het energie vraagt 
om een keuze te maken en onzekerheid 
geeft over wat de juiste of beste keuze zou 
zijn. 

Keuzeparadox: hoe meer keuzevrijheid, hoe minder 

tevreden

‘Een beroep voor het leven’ wordt een grote 

uitzondering

Motivatie, een richting in actie

Ok, Boomer: intergenerationeel wantrouwen en 

vervreemding

Elective belonging

Identiteit is fluïde en nooit af

De fysieke worteling van mensen

Identiteitsvorming zit in ons

Ongelijkheid tussen generaties en het erven van de 

ouderlijke status

Behoefte aan identificatie van de plek

9 De maakbaarheid van identiteit
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Gedeelde verhalen, van mythen tot 
beleidsvisies, vormen al jaren de manier 
om grote groepen vreemden te laten 
samenwerken. In zekere zin staan 
verhalen aan de beginselen van een 
samenleving. Verhalen beschrijven 
relaties en plekken, vangen historie, 
waarden en identiteit. Ook gebouwen 
dragen verhalen over en beïnvloeden 
de mensen die zich daar bevinden. In 
werk neem je deel aan een bestaand 
verhaal dat zich constant aan het 
ontwikkelen is. Er is tijd nodig om 
binnen een bestaand verhaal te 
participeren. Verhalen verbinden 
op verschillende schaalniveaus, van 
departement, tot stad, tot land. Bepaalde 
verhalen maak je mee van begin tot 
eind, in andere verhalen stap je in. We 
hebben de neiging om aan verhalen van 
gelijkgestemden deel te nemen. Zo zijn 
de netwerken van mensen vaak etnisch 
homogeen. Wanneer verhalen van 
groepen of plekken achterhaald, zoek 
of versplinterd zijn, leidt dat tot frictie. 
Toetreders aan een verstoord verhaal, 
of het nu gaat om nieuwe werknemers 
of klimaatmigranten, vinden steeds 
moeilijker hun plek in het grotere geheel. 

Werk is arbeid geworden

Organisatie hiërarchie dooft assertiviteit

Nederland is nooit af

Thuis overbrugd verleden, heden en toekomst

Mensen geven eigen betekenis aan fysieke plekken

Klimaatmigranten zorgen voor toenemend conflict

Gebouwen zijn narratieven

Het erven van de sociale klasse

Netwerken vaak etnisch homogeen

Samenwerking door gezamenlijke verhalen

Flexibele werkvormen verstoren balans tussen werk 

en privé

10 Verhaal participatie
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De mens wil onderdeel van een 
gemeenschap zijn. Zo ontstaan er 
bubbels op basis van werkcultuur, 
locatie en sociale klasse. Bepaalde 
mechanismen houden de grenzen van 
de groepen in stand, zoals taal, verhaal 
en fysieke afstand. In de toekomstige 
wereld gaan de bubbels meer en meer 
van elkaar veranderen en segregeert de 
samenleving verder. Ruimtelijk zien we 
dit in de opkomst van de 15-minuten stad, 
relationeel in intensievere samenwerking 
binnen de eigen kring. Zowel in het 
leef- als het werkdomein worden we 
niet meer verplicht uit onze bubbel te 
stappen en kunnen ons bijna niet meer 
inleven in bubbels die ver van ons weg 
staan. We kunnen verschillend werken, 
door ICT tools en coworking spaces, 
we mogen verschillend werken, door 
moderne managementfilosofieën en 
krappe arbeidsmarkt en we willen het 
ook nog dankzij toegenomen zelfinzicht. 
Ook toenemende ongelijkheid in 
economische (on)zekerheid maakt de 
scheidslijn tussen verschillende groepen 
extra duidelijk. Mensen die leven en 
werken in betere omstandigheden 
kunnen zich vaak slecht verplaatsen in 
de mensen die minder hebben, terwijl ze 
wel besluiten nemen die deze mensen 
raakt. 

Er ontstaan meer divergerende werkpatronen 

Opkomst van de 15-minuten stad

Segregatie door locatie gebouwen 

Er bestaat een tweedeling in de voorkeur om werk 

wel/niet van privé te willen scheiden 

We willen verschillend werken 

Toenemende ongelijkheid in economische (on)

zekerheid

Mens wil onderdeel van gemeenschap zijn 

Er wordt intensiever samengewerkt met mensen 

binnen de eigen kring en minder daarbuiten

Het Blaricum syndroom 

11 Divergerende bubbels
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Technologie oefent een toenemende 
druk uit op banen en er ontstaat 
een race tussen automatisering 
en de ontwikkeling van nieuwe 
markten. Zijn we niet snel genoeg 
met deze ontwikkeling dan zal de 
groene economie, zorg, persoonlijke 
dienstverlening en ons sociale 
zekerheidsstelsel het afleggen tegen het 
absolute voordeel van computers en 
machines. De overheid speelt hierin een 
cruciale rol, waarbij een verschuiving 
van ‘market-fixing’ naar ‘market-shaping’ 
plaats zou kunnen vinden. Inclusieve en 
duurzame groei vereist niet alleen het 
creëren maar ook het vormgeven van een 
actieve markt. De inkomstenstroom van 
de overheid verandert mogelijk ook van 
betekenis. Wat valt er nog te belasten als 
robots de menselijke rol overnemen? In 
toenemende mate wordt gekeken naar 
andere bronnen dan arbeid om belasting 
over te heffen, zoals technologie, kapitaal 
of materiaal. In de wereld van groeiend 
technologisch draagvlak wordt de ‘zachte 
kant’ bepalend: creatief vermogen 
en cultureel kapitaal. Om wetten en 
beleidskeuzes ‘doenbaar’ te houden, 
haar zorgende functie te kunnen blijven 
vervullen en innovatie te stimuleren 
blijft ‘de mens’ nodig in nabijheid van 
samenwerking. Binnen het vergezicht 
vol uitdagingen kan de ‘innovatie 
overheid’ in de hoofden van mensen 
een nieuwe rol gaan innemen, kijkend 
naar de mogelijkheid tot lange termijn 
financiering, snelle emancipatie en het 
hart voor maatschappelijk belang.

Belasting over iets anders dan arbeid

Technologie oefent toenemende druk uit op banen

Race tussen automatisering en ontwikkeling van 

nieuwe markten 

Opkomst van ontwikkelingsbanken 

Planbureaus zetten concrete stappen voor analyse 

brede welvaart

Creatief werk en innovatie kan niet op afstand

‘Menselijke’ banen kunnen toenemen 

Zorg blijft toch iets menselijks

‘Zachte kant’ wordt bepalend

Het Rijk emancipeert sneller (in de top van de 

Rijksoverheid is inmiddels 31 procent vrouw)

Jonge rijksambtenaren stellen maatschappelijk 

belang voorop

Overheid van ‘market fixing’ naar ‘market shaping’

12 De innovatieve overheid
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De politiek is onvoorspelbaarder 
geworden dan twintig jaar geleden. Een 
opstapeling van crisissen, versplintering 
van partijen en een grote groep zwevende 
kiezers kan leiden tot een mogelijke 
Nexit, of radicaal beleid dat vier jaar 
later weer wordt teruggedraaid. Een 
gegeven is dat de politiek het werk 
van (uitvoerende) ambtenaren stuurt. 
Dit kan er grillig aan toe gaan, waarbij 
uitvoerende ambtenaren snel en onder 
hoge druk moeten werken aan lastige 
vraagstukken. Hierin is dan weinig tot 
geen ruimte voor de eigen visie, waarden 
of kijk op het vraagstuk. De onstuimige 
politiek heeft een demoraliserende 
werking op het ambtelijk apparaat. 
Beleid dat amper uit te voeren is leidt 
tot impact teleurstelling: sommige 
ambtenaren bestempelen hun werk als 
‘bezigheidstherapie’, waarbij bijvoorbeeld 
pilots worden opgezet voor de bühne. 
Hierbij leidt de Woo (voorheen Wob) 
wet, die is ingevoerd om openheid en 
transparant te zijn als overheid, tot een 
krampachtiger werkklimaat voor de 
ambtenaar. Nieuwe ideeën en kritische 
geluiden kunnen breed afgerekend 
worden of de positie van een minister 
beschadigen. Op de bühne van een 
politiek theater is er geen ruimte voor 
fouten. Het zelflerend vermogen van het 
ambt komt hierdoor verder onder druk te 
staan, wat het relatief onervaren apparaat 
niet ten goede komt.

Radicaal onverwachte inkomsten in de politiek

PVV onder ambtenaren even populair als PvdA (2017)

Politieke voorkeur blijkt onderhevig aan crises

Politieke (targeted) marketing

Ambtenaren werken tegen elkaar in

Ambtenaren kneden hun eigen job

De Nederlandse afrekencultuur wordt zichtbaarder

De Rijksoverheid heeft een negatief beeld in de 

samenleving

Ongeveer 25 procent van de Westerse ambtenaren 

zegt een BS job te hebben

De helft van de Haagse topambtenaren is relatief 

onervaren

13 Politiek theater
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In de samenleving van de toekomst 
groeit de ongelijkheid op verschillende 
vlakken. Door automatisering verdwijnen 
er banen waardoor minderheden en 
vrouwen zonder werk (en inkomen) 
komen te zitten. De ongelijkheden op de 
woningmarkt worden door gentrificatie 
alsmaar groter. Daarnaast hebben mensen 
die het kapitaal niet bezitten om toegang 
te krijgen tot de groter wordende digitale 
wereld een groeiend ongelijke positie. Er 
zijn ook convergerende ontwikkelingen, 
zoals het toenemend aantal vrouwen 
op de arbeidsmarkt en de verminderde 
mondiale verschillen tussen landen. 
Dit werkt niet altijd vermindering 
van ongelijkheid in de hand doordat 
eigendom heeft plaatsgemaakt voor 
toegang, maar toegang moet worden 
verleend. Bezit was iets waar mensen 
macht en vrijheid uit haalden. 
Tegenwoordig wordt dit bepaald door de 
macht van een ander, die jou toegang kan 
geven. Nabijheid en regelgeving bepalen 
op grote schaal deze toegang, zoals de 
ontwikkeling van steden waardoor 
de stedeling meer binnen handbereik 
heeft dan iemand op het platteland. Of 
zoals het migratiebeleid van landen die 
toegang verlenen aan hogeropgeleiden 
of nabij gelegen landen, waardoor 
andere migranten worden uitgesloten. 
Onderwijs en inkomen, naast de invloed 
van sekse en afkomst, bepalen nog steeds 
de participatie in de maatschappij. 

Van ‘excess’ naar ‘access’

Banenverloop zorgt voor meer ongelijkheid

Economische kracht gedreven door nabijheid van 

bestemmingen

Er ontstaat segregatie tussen mensen die wel/niet 

thuis kunnen werken

Virtueel reizen opent deuren

Toenemende verwevenheid digitale en fysieke wereld

Educatiekloof en politieke ontevredenheid

Gentrificatie op de loer, starters vallen buiten de boot

Overheid wilt staan voor openheid en zet in op co-

creatie met mondige burgers

Het aantrekken van hoogopgeleide migranten

Beperking van auto’s in steden leidt tot meer gelijkheid 

in de samenleving

Groeiende deelname van vrouwen aan het 

arbeidsproces

14 Van bezit naar ongelijke toegang
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Door de technologische ontwikkelingen 
zijn we ons als mensen anders gaan 
verhouden tot plaatsen. Het magnetisme 
van de plek verandert continu van 
richting. Waar ontwikkelingslanden 
interessant waren voor productie en 
ontwikkelde landen voor kenniskansen, 
draaien automatisering en convergentie 
deze richting om. Ook op kleinere schaal 
hebben we steeds meer te kiezen en 
eisen daarom ook steeds meer van een 
plek. ‘Voor ieder wat wils’ is de norm 
geworden, anders komen de mensen 
niet meer. Een ruimte moet steeds vaker 
multi-inzetbaar zijn, van vergaderen 
tot presentatie, van stilte tot lounge. 
Hierdoor wordt de bedoeling van de plek 
diffuus. Als iets ingezet kan worden voor 
alles, wat voor eigenheid heeft het dan 
nog? Je kunt niet alleen maar bieden; 
mensen moeten onderdeel zijn en 
eigenaarschap voelen. Pas dan voel je je er 
thuis. We hechten zowel fysiek als sociaal, 
aan plek en persoon. Daarvoor hebben we 
ontmoetingsplekken nodig, vruchtbare 
grond waar sociaal kapitaal kan groeien. 
Ruimte om routines en rituelen te 
ontwikkelen. Leefbaarheid is meer dan 
een optelsom van voorzieningen.

De BREVER-wet: behoud van reistijd

Eigenaarschap leidt tot ‘thuisvoelen’

Leefbaarheid is meer dan een optelsom van 

voorzieningen

Het bieden van ‘voor elk wat wils’ is de kern geworden

Van enkel- naar multifunctioneel

Thuis construeert identiteit

Arbeidsverplaatsing van ontwikkelings- naar 

ontwikkelde landen

Arbeidsomstandigheden om de levensduur van 

werknemers te verlengen

Fysiek en sociaal hechten aan een plek

Thuisgevoel door verschillende ‘omgevingen’

Internationale arbeidsmigratie vermindert 

convergentie

Techniek maakt nomadisch leven mogelijk

Eigenaarschap en verbondenheid leidt tot actie

Werken in een kantoortuin is ongezond

15 Plek als magneet
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De behoefte aan rust, ruimte en stilte 
zit in de mens. Maar in een wereld waar 
je altijd en overal in allerlei vormen 
virtueel bereikbaar bent en je constant 
wordt gevoed met nieuwtjes en trends is 
deze behoefte ondergeschikt geraakt. We 
kunnen steeds minder goed omgaan met 
de eindigheid van het leven en zetten 
ons leven daarom maar in de versnelling 
om zo ver mogelijk weg te blijven van 
het einde; stilstand is achteruitgang. 
Onze motivatie werkt alleen nog als 
we worden beloond. Daarnaast staat de 
verwondering om om ons heen te kijken 
in de fysieke wereld onder druk, alleen 
extremen, drama en actie prikkelt ons 
nog. Maar er zijn ook ontwikkelingen 
die dwingen tot verstilling: groeiende 
werkloosheid, lockdowns, en door die 
oneindige bereikbaarheid de focus op 
het nu. Deze ontwikkelingen sijpelen 
door onze onrust van informatie overload 
en we zijn op zoek naar momenten en 
plekken waar we uit de wereld kunnen 
stappen en even uit kunnen staan.

Van stervend naar strevend wezen

Automatisering leidt tot verhoogde werkloosheid op 

alle niveaus

Behoefte aan rust, ruimte en stilte

‘Present shock’ wanneer je overal altijd bent

Omgaan met te veel externe prikkels

Ontspanning is steeds meer ‘iets doen’

Verwondering steeds meer onder druk

Gedurende de lockdown hadden mensen meer 

momenten van reflectie

Motivatie door belonen

16 (Gedwongen) onthaasting in 
versnelling
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Kennis is iets vloeibaars. Kennis trekt 
kennis aan, kennis wordt overgeven 
van generatie op generatie en kennis 
stroomt weg uit ongunstige gebieden, 
zo geheten braindrains. Nederland is 
een kenniseconomie; een substantieel 
deel van onze economische groei komt 
voort uit kennis. We zijn afhankelijk 
van onze kennis, want kennis is ons 
kapitaal. We verdienen er geld mee en 
oefenen er macht mee uit. Dit laatste 
wordt steeds belangrijker. Langzaam 
maar zeker beweegt Nederland van 
democratie naar technocratie. Er zitten 
steeds minder laagopgeleiden in de 
kamer. Er wordt steeds meer gestuurd 
op basis van deskundigheid in plaats 
van vertegenwoordiging. Het outbreak 
management team tijdens de COVID-19 
crisis is hier een voorbeeld van. De 
steeds nauwer wordende verstrengeling 
van kennis en macht heeft vergaande 
gevolgen voor beleid en ongelijkheid. De 
druk om kennis te vergaren, is het hoogst 
voor de mensen die het niet hebben. 
Jongeren en immigranten ervaren een 
hogere druk om kennis op te doen en 
vinden minder makkelijk een baan die 
hen toelaat. Het educatiesysteem wordt 
in verdere mate blootgesteld aan een 
marktwerking, waarbij de dynamische 
behoefte van werkgevers bevredigd tracht 
te worden. 

Intergenerationele samenwerkingen nemen toe

De overheid wordt ouder

Tijdelijke arbeidsmigratie vervangt permanente 

migratie op den duur

Nederland is een kenniseconomie

Braindrain leidt tot uitputting menselijk kapitaal

Het percentage hoogopgeleiden in Nederland neemt 

toe

Nederland beweegt van democratie naar een 

technocratie

Minder lager opgeleiden in de kamer

Buitenproportionele jeugdwerkloosheid

Loskoppeling educatiesysteem zorgt voor 

vaardigheidskloof

17 Kenniskapitaal
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De drang om te anticiperen, om vooruit 
te lopen op toekomstige situaties, wordt 
groter en groter in de samenleving. 
Deze drang komt ook terug in hoe 
gebouwen worden ingericht en hoe 
we samenwerken op de werkvloer. Een 
gebouw is tegenwoordig als een maatpak. 
Elke ruimte moet een duidelijke functie 
hebben, die het liefst vooraf is afgesteld 
en niet op de groei is gekocht. Het 
activity-based kantoor concept werkt deze 
starheid in de hand. Activiteiten worden 
vooraf bepaald en kunnen moeilijk 
aangepast worden over de tijd heen. Maar 
wat zijn de activiteiten in de toekomstige 
wereld? En wat als die activiteiten buiten 
de huidige opvatting van werk vallen? 
Een andere ontwikkeling is de oprichting 
van meer geavanceerde systemen om 
hybride te werken. Hybride werken zorgt 
voor minder (informele) interacties 
tussen collega’s. Beide ontwikkelingen 
verkleinen de ruimte voor toeval, zowel 
in letterlijke als in figuurlijke zin. We 
laten minder ruimte voor toeval, terwijl 
toeval een enorme potentie aan rijkdom 
bevat. Innovaties komen veelal tot 
stand door toevalligheden. Toevallige 
ontmoetingen op kantoor versterken 
de onderlinge banden en bij het 
koffiezetapparaat worden de beslissingen 
gemaakt. Voor ruimte voor toeval is 
informaliteit en nabijheid nodig. Onze 
huidige drang naar efficiëntie, anticipatie 
en optimalisatie staat deze ruimte in de 
weg.

Prestatiedruk is enorm en neemt alleen maar toe

Activity based working als remedie tegen de 

kantoortuin

Positieve zwarte zwanen

Informele interactie sterkt bedrijfscultuur

Minder verkeer resultaat in meer sociaal leven

Het nabijheidsprincipe

18 Minder ruimte voor toeval
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Sinds de 14de eeuw zijn we steeds verder 
van onze verbinding met lange termijn 
cycli geraakt. Van uren naar kwartieren 
naar minuten naar seconden. Vandaag 
de dag telt elke nanoseconde, terwijl 
de fundering van onze samenleving op 
grondstoffen en werkingen is gebouwd 
die over duizenden jaren zijn ontstaan. 
We behandelen het verloop van dingen 
niet meer als iets organisch, maar als iets 
wat we op pauze en play kunnen zetten. 
Ook het werk is tijdelijker geworden 
wat resulteert in minder opbouw 
van ervaring, relaties en kapitaal. In 
organisaties wordt minder voortgebouwd 
door lage retentiepercentages en snelle 
doorstroom. Daarnaast worden we 
ouder, dus in ons eigen leven is er meer 
tijd voor een groter aantal levensfases. 
Het lijkt alsof er teveel aan de hand is 
in het moment omdat in elke seconde 
iets gebeurt, zodat er niet vooruit kan 
worden gekeken en het werk vervalt in 
incidentalisme.

Topambtenaren rouleren veel en snel binnen 

verschillende ministeries

Grote uitstroom rijksambtenaren na 2025

Rijksambtenaar mag niet langer werken dan AOW-

leeftijd (2018)

Verloren verbinding met lange termijn cycli

Toename ‘Non-standard forms of employment’(NSE)

Topambtenaren worden ‘steeds meer een soort 

personal assistant to the minister’

19 Incidenteel ontwikkelen
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Omdat mensen ongestructureerd 
informatiehuishoudingen voeden, 
veranderen digitale systemen gericht 
op structuur tot onbegaanbare jungles. 
Hoe zijn dossiers opgebouwd? Wie is 
verantwoordelijk voor welke informatie? 
Wat is waar? Het wordt lastiger om te 
achterhalen. Mensen ervaren daarbij 
een overload aan informatie op het 
web. Prioriteiten aanbrengen en 
handelen op basis van deze informatie 
wordt steeds complexer. Verschillende 
informatiestromen maakt de mens 
minder daadkrachtig. Ons dierlijk instinct 
is nog niet aangepast op de digitale 
jungle. We kunnen digitale risico’s 
en gevaren maar slecht beoordelen. 
Daarbij zijn de koningen van de digitale 
jungle de superster bedrijven als 
Google, Amazon en Microsoft. Voor 
de informatiehuishouding worden 
overheden steeds verder afhankelijk van 
deze bedrijven en verliezen daardoor 
autonomie.

De huidige slechte informatiehuishouding zorgt voor 

problemen op het werk

Mens raakt verzadigd door informatie bombardement

Thuisvoelen in een complexe wereld

Opkomst van digitale twins

Superster bedrijven zijn the winners and they take 

most

Onderdeel van het menselijk gedrag, het instinct

20 Navigeren in de digitale jungle



82

Preventiedenken is de politiek-
bestuurlijke grondhouding, wat gepaard 
gaat met risico-avers gedrag en de neiging 
om alles te willen beheersen. Dit werkt 
infantiliserend en beperkt het beroep 
op de eigen verantwoordelijkheid van 
de bevolking. Schade moet worden 
voorkomen en als dat niet lukt verlangt 
men compensatie. Als het misgaat, 
kijkt iedereen naar de overheid, die als 
‘eindverantwoordelijke’ uiteindelijk 
altijd het (soms onzichtbare) risico zal 
dragen, maar tegelijkertijd ook te weinig 
vruchten weet te plukken van risicovolle 
investeringen. Schieten bepaalde private 
organisaties de rode cijfers in, dan wordt 
in toenemende mate een beroep gedaan 
op ‘ons belastinggeld’, aangezien deze 
partijen ‘too big to fail’ zijn geworden. 
Dit, samen met de opkomst van nieuwe 
vormen van werkgelegenheid en 
technologische werkloosheid, verzwakt 
de begrotingspositie en het vermogen 
om sociale zekerheidsstelsels te betalen. 
Als reactie wordt de overheid steeds 
voorzichtiger, maakt besluiten plaats voor 
afstemmen en komt er een steeds grotere 
focus op transparantie. We kunnen niks 
meer uitproberen. De ambtenaar wordt 
verwacht een alleskunner te zijn en zich 
als integere bureaucraat én ondernemer 
én verbinder op te kunnen stellen.

Als het misgaat, kijkt iedereen naar de overheid

De groeiende preventiestaat

Infantiliserende tendensen

De ‘ideale ambtenaar’ moet steeds meer kunnen

Er is een toenemende voorzichtigheid binnen de 

overheid

Het werken bij de overheid is als een boei in tijden van 

crisis

Verzwakte begrotingsposities en sociale zekerheid

Overheid focust steeds meer op transparant worden

Verstrengeling publiek en privaat verhoogt druk op de 

burgers

Herdefinitie samenwerking overheid en maatschappij

21 Zorgelijk risico monopolie
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