
Op weg naar veerkrachtige 
samenlevingen
Veerkrachtige samenlevingen zijn in staat schokken op te vangen die ontstaan als gevolg 
van migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën, sociaal-culturele diversiteit en 
geopolitieke verschuivingen. Ze kunnen daarnaast anticiperen op toekomstige uitdagingen 
en op langetermijnconsequenties van veranderingen, op lokaal, nationaal en mondiaal 
niveau. En ze vinden nieuwe evenwichten, zelfs in een instabiele context. Deze route 
versterkt de veerkracht en toekomstbestendigheid van de maatschappij. 

Samenlevingen en hun burgers kunnen veranderin-
gen beter opvangen en erop anticiperen wanneer 
zij tijdig bestaande regels, patronen, organisaties en 
maatschappelijke systemen kunnen omvormen zodat 
zij passen bij de nieuwe situatie. Daarbij moeten ze 
de mensenrechten en de beginselen van democratie 
en rechtsstaat respecteren en daar waar nodig een 
nieuwe invulling aan geven. Op deze manier kunnen 
negatieve effecten worden tegengegaan en nieuwe 
ongelijkheden, uitsluiting en tegenstellingen worden 
voorkomen of verzacht. Deze handelswijze draagt bij 
aan herstel van vertrouwen onder burgers, en voedt 
de legitimiteit en daarmee het draagvlak voor het 
omgaan met veranderingen en transformaties.

Zo’n veranderproces vraagt om intensieve interac-
tie tussen wetenschap en samenleving. Burgers, 
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
moeten in interactie met de wetenschap de uitdagin-
gen in samenhang analyseren en antwoorden daarop 
formuleren. Alleen met een dergelijke integrale en 
gezamenlijke aanpak, die op de hier voorgestelde 
omvangrijke schaal nog niet bestaat, kunnen we de 
vernieuwingen ontwikkelen die nodig zijn om de ge-
wenste veerkrachtige, inclusieve en zinvolle samenle-
ving vorm te geven.

Deze route leidt tot een systematisch onderbouwd 
handelingsperspectief op samenleving, economie en 
governance van de toekomst. Dit perspectief wordt 
ontwikkeld in interactie met de maatschappelijke, cul-
turele en economische actoren die daardoor nieuwe 
handvatten verkrijgen voor beleid en implementatie. 
Zo geven we met deze route richting aan de transfor-

matie van de samenleving en ondersteunen die tege-
lijkertijd. Dit is cruciaal voor het succesvol aangaan 
van uitdagingen – bijvoorbeeld die op ecologisch en 
technologisch gebied – waarvoor de kracht van de 
samenleving het onmisbare fundament is.

Nieuwe verbindingen
Hierbij maakt deze route optimaal gebruik van de 
dynamiek die in de maatschappij zelf besloten ligt. Het 
Nederlandse poldermodel heeft een aantal specifie-
ke kenmerken waardoor het uniek is in de wereld, 
zoals de vorm van overleg en besluitvorming waarin 
gelijkwaardigheid, samenwerking, pragmatisme en 
vertrouwen een grote rol spelen. Door zijn lange 
geschiedenis biedt het poldermodel zelf al een schat 
aan bruikbare voorbeelden van lokale en nationale 
samenwerkingsverbanden die antwoorden zochten op 
uitdagingen, ook in een internationaal krachtenveld.

Deze route combineert een intensieve samenwerking 
van wetenschappers en praktijkgerichte onderzoekers 
over de grenzen van disciplines en instituten heen 
met maatschappelijke, culturele en economische 
partners. Op deze manier kunnen we beter leren 
begrijpen voor welke uitdagingen we staan, scenario’s 
maken en toetsen. Op deze manier ontwikkelen we 
voor concrete vraagstukken een wetenschappelijk 
gefundeerd raamwerk, dat het mogelijk maakt om tot 
beredeneerde afwegingen te komen en vervolgens op 
kennis en ervaring gebaseerde oplossingen te imple-
menteren die richting geven aan de transformatie van 
de samenleving en het versterken van maatschap-
pelijke veerkracht. Zo valt er veel winst te behalen uit 
de verbinding van wetenschap met ministeries, de 
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Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, buurtorga-
nisaties en burgerinitiatieven.

Dit co-creatiemodel is hier uitgewerkt voor de drie do-
meinen – politiek-bestuurlijk, sociaal-economisch en 
cultureel-maatschappelijk – die samen de pijlers van 
de veerkrachtige samenleving vormen. Voor elk van 
deze domeinen staat één gamechanger centraal.

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuur-
lijke arrangementen
Politiek, openbaar bestuur en beleid staan voor een 
dubbele uitdaging. Enerzijds neemt het vertrouwen in 
hen af en staat hun legitimiteit onder druk. Anderzijds 
zijn Nederland en de wereld minder stuurbaar gewor-
den, mede als gevolg van globalisering en vervaging 
van grenzen. Nieuwe politiek-bestuurlijke arrange-
menten moeten hierop inspelen. Er wordt geëxperi-
menteerd met vormen van directe democratie, maar 
die zijn nog geen groot succes. 
Ook wordt veel verwacht van de participatie en het 
eigen initiatief van burgers en van zelfsturing door 
kleinschalige verbanden. De opdracht is om die ook 

toe te rusten voor de aanpak van grootschalige en 
mondiale problemen, en omgekeerd, om die grote 
problemen hanteerbaar te maken in een kleinschalige 
context.

Referendum
De burger voelt zich niet altijd goed gehoord door de 
overheid. Een referendum kan een middel zijn om dit 
te verbeteren, maar kan ook onbedoelde, negatieve 
effecten hebben. Wanneer zetten we het wel in en 
wanneer niet en zijn er geschikte alternatieven?

Deze uitdagingen confronteren lokale en regionale 
instellingen met een grotere rol, waarvoor ze lang niet 
altijd voldoende zijn toegerust. De hervorming van de 
verzorgingsstaat kampt met kwaliteitsproblemen, de 
transitie naar duurzaamheid vergt meer flexibiliteit, ter-
wijl culturele diversiteitsvraagstukken een ongekende 
complexiteit kennen. In alle gevallen wordt veerkracht 
gezocht in nieuwe vormen van participatie, in nieuwe 
politieke instituties en bestuurlijke praktijken, en in 
effectieve communicatie via nieuwe (sociale) me-
dia en ICT. Tegelijk moeten de uitgangspunten van 
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de democratische rechtsstaat intact blijven en mag 
participatie niet ontaarden in nieuwe ongelijkheden en 
vormen van uitsluiting.

Voor deze problemen is geen pasklaar bestuursmodel 
voorhanden. Door onderzoek en co-creatie moe-
ten nieuwe arrangementen ontwikkeld worden die 
voortbouwen op de sterktes van het poldermodel en 
die datzelfde poldermodel tegelijk herijken. Nederland 
beschikt op dit gebied over een goede kennisinfrastruc-
tuur, die op dit moment echter nog onderbenut wordt. 

Naar nieuwe vormen van werk en  
waardecreatie
De manier waarop burgers en de samenleving met 
arbeid omgaan, verandert sterk door de komst van 
nieuwe technologie, robotisering en digitalisering van 
productie en kenniswerk. Ook toenemende sociale 
ongelijkheid en culturele diversiteit, demografische 
verschuivingen en de veranderende opvattingen over 
publieke dienstverlening grijpen in op de verhou-
dingen op en rond het werk. De werkplek fungeert 
als plaats om ervaring en vaardigheden op te doen. 
Bovendien heeft het werkende deel van de bevolking 
het gevoel dat men ‘meedoet’.

De beroepsbevolking moet mogelijkheden krijgen om 
nieuwe competenties aan te leren die nodig zijn om te 
kunnen blijven participeren. Daarnaast moeten bedrij-
ven en organisaties mogelijkheden bieden en de wil 
hebben om te streven naar inclusiviteit, zodat ieder-
een kan meedoen. Technologie levert daarbij kansen 
op, bijvoorbeeld door een positief effect uit te oefenen 
op de zelfredzaamheid van ouderen of de reïntegratie 
van mensen met een beperking, en daarmee op hun 
mogelijkheden tot participatie. Maar tegelijkertijd staan 
arbeidsrelaties, sociale netwerken en vangnetten 
onder druk, wat potentieel tot spanning leidt. 

Robots
Robots nemen ons werk over, wat leidt tot angst voor 
banenverlies. Maar de komst van robots leidt ook tot 
nieuwe kansen. Hoe richten we onze organisaties in 
de 21ste eeuw zodanig in dat de mens optimaal van 
de machine profiteert?

De huidige veranderingen vragen om nieuwe vormen 
van samenwerking, nieuwe verdienmodellen, lerende 
organisaties en een andere inrichting van de arbeids-
markt en de economie. Ook nieuwe vormen van werk 
en opleiding zijn nodig die ingericht zijn op een leven 
lang leren, en die mensen de competenties van de 
21ste eeuw verschaffen om op zinvolle, gemotiveerde 
wijze te participeren in de lerende economie. Uit-
gangspunt daarbij zijn nieuwe scenario’s voor de ma-
nier waarop we inkomen verwerven, welvaart delen en 
sociale zekerheid bieden. Dat kunnen we doen door 
te experimenteren, praktijksituaties te onderzoeken en 
vernieuwingen te initiëren en door maatschappelijke 
afwegingen inzichtelijk te maken. Door haar schaal 
en hoge organisatiegraad is Nederland daarvoor een 
ideale proeftuin. 

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit  
en samenhang
Migratie, globalisering en technologie leiden tot pola-
risering, culturele tegenstellingen en sociaaleconomi-
sche ongelijkheid. Het beeld van wie wij zijn en waar 
wij bij horen verandert. Er komen nieuwe netwerken 
en gemeenschappen tot stand, die nieuwe bena-
deringen vragen en bieden. Organisaties zien zich 
gedwongen om hun visies en praktijken te herijken, 
teneinde hun doelen en doelgroepen te bereiken. Op 
dit kruispunt van sociale continuïteit en verandering 
ontstaan belangen en visies die met elkaar concurre-
ren of zelfs conflicteren. Ons perspectief op die snel 
veranderende pluriforme samenleving roept om bezin-
ning en herziening, maar tegelijkertijd om actie.

Migratie
Vluchtelingen en arbeidsmigranten veranderen onze 
samenleving essentieel. Hoe zetten we in op talent 
en geven we organisaties de handvatten om ieder-
een deel te laten nemen ongeacht welvaartsniveau, 
cultuur of identiteit?
 
Samenlevingen ontlenen hun veerkracht mede aan 
de mate van participatie en identificatie van al hun 
burgers. Burgers zullen zich moeten verhouden tot 
culturele en religieuze tegenstellingen en de veran-
derde rol van gezin en nieuwe huishoudensvormen. 
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Daarnaast moeten we ook antwoorden vinden op 
verschillen tussen arm en rijk. 

Onderwijs- en culturele instellingen dienen nieuwe 
mondiale en technologische perspectieven te inte-
greren en daarbij ook laaggeletterden te betrekken. 
Zorginstellingen, levensbeschouwelijke organisaties 
en publieke media hebben handvatten nodig om nor-
matieve en levensbeschouwelijke kwesties bespreek-
baar te kunnen maken en ernaar te kunnen handelen. 
Buurtorganisaties, sportverenigingen en onderne-
mingen moeten kunnen profiteren van de kracht van 
diversiteit, maar moeten ook leren omgaan met de 
lastige kanten daarvan. 
 
Een veerkrachtige samenleving onderscheidt zich 
door improvisatiekracht, vermogen tot scherpe 
waarneming en reflectie, integraliteit, en zingeving 
als intrinsieke motivatie van haar burgers om deel te 

nemen. Op dit terrein bestaan er al talrijke maatschap-
pelijke initiatieven en experimenten. De combinatie 
van dergelijke initiatieven en experimenten met weten-
schappelijke analyses van processen van inclusie en 
sociaal-culturele diversiteit vormt een krachtige motor 
om antwoorden te vinden op de hier geformuleerde, 
dringende, maatschappelijke vragen.

Duurzame investering
Deze route stelt het proces van co-creatie, de inten-
sieve wisselwerking tussen wetenschappelijke en 
maatschappelijke actoren, centraal. Systematisch 
onderzoek naar de voorwaarden voor veerkrachtige 
samenlevingen is nu nog schaars, maar noodzakelijk 
in het licht van de geschetste uitdagingen. Financiële 
middelen en een infrastructuur zijn nodig om daad-
werkelijk een ecosysteem in te kunnen richten waarin 
onderzoek en kennisinstellingen uit maatschappij en 
bedrijfsleven elkaar op dit terrein kunnen versterken.

http://bit.ly/Veerkrachtige_Samenlevingen7070


