
 

© 2020 Martijn Daalder Strategy Navigation – postvoor@martijndaalder.nl – www.martijndaalder.nl 

 

EEN PROEFRIT DOOR DE TOEKOMST: 
DE ROL VAN DE OVERHEID 

 
 

 
Breed of smal, krap of ruim? 
 
We kunnen onmogelijk voorspellen hoe de overheid haar rol zal invullen in de 
jaren na de Noodrem. 
 
Voorspellen is onmogelijk. Maar we kunnen ons wel voorbereiden op verschillende 
uitkomsten met een scenario analyse. Herken zo snel mogelijk welke kant het op 
gaat, en weet dan wat de consequenties zijn. Kijk hoe je investeringen uitpakken 
onder verschillende omstandigheden. Deel je inzichten met collega’s en partners. 
Zorg dat je voldoende opties hebt als het allemaal anders uitpakt dan gepland. 
 
In deze Proefrit is het voorwerk al gedaan: we hebben vier verschillende toekomst-
beelden geconstrueerd, gebaseerd op twee fundamentele onzekerheden: de 
beleidsfocus in Den Haag (smal of breed) en de budgettaire marges die Den Haag 
neemt of krijgt (krap of ruim). 
 
Deze vier beelden zijn geen voorspellingen, én het zijn geen voldragen scenario’s. 
Maar ze zijn realistisch en uitdagend genoeg om te gebruiken als mentale 
‘windtunnel’ voor je eigen bedrijf, toekomstplannen of verdienmodel. 
 
In dit document lees je meer over de vier toekomstbeelden, en je krijgt beknopte 
instructies voor je eigen scenario analyse. 
 
Ik wens je een inspirerende Proefrit door de wereld na Noodrem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. 
Je krijgt deze Proefrit onder een Creative Commons licentie: je mag ’m gebruiken en verspreiden met 
naamsvermelding, maar niet bewerken of doorverkopen.  
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DE ROLOPVATTING VAN ‘DEN HAAG’ 
TWEE FUNDAMENTELE ONZEKERHEDEN 

 

Deze set toekomstbeelden is gebaseerd op twee onzekerheden met betrekking tot de rol van de 
(Nederlandse) overheid: 
 
1. De focus van Den Haag. 

In de simpelste vorm: wordt het een brede of smalle focus? Bij een smalle focus gaat Den 
Haag over fysieke veiligheid en het faciliteren van de economie als motor van de 
samenleving? Maar het kan ook anders: de Noodrem kan juist een zet geven aan een bredere 
focus, een geïntegreerde benadering, waarin de verschillende belangen tegen elkaar worden 
afgewogen. Voor beide uitkomsten zijn sterke aanwijzingen. 
 

2. De budgettaire ruimte van Den Haag. 

We hadden een hele dikke spaarrekening, en de Nederlandse overheid leent voor praktisch 
0%. Even de kraan open was eigenlijk geen moeilijke beslissing. Maar blijft dat zo of keert de 
fetish met ons huishoudboekje terug? Kan en mag er straks ook doorbesteed worden in een 
nationale of Europese New Deal?  

 
 
 

DE UITDAGING: VIER TOEKOMSTBEELDEN 
 
In deze set heeft elke onzekerheid twee mogelijke, extreme uitkomsten. Dat leidt tot de volgende 
set toekomst beelden (A t/m D) 
 
A. It's the economy stupid, maar het 

mag wat kosten. 
(Smalle focus met budgettaire ruimte) 
Alle beleid ondergeschikt aan economie, 
maar er wordt geïnvesteerd. 
Terugdraaien van complexe regels en 
belemmeringen voor het bedrijfsleven. 
Eerst de groei terug. License to operate-
vragen? Dat is van latere zorg. Maar we 
investeren wel in meer controle op 
burgers: in geen geval mag een volgende 
Noodrem zoveel schade aanrichten. 
 

B. De terugtrekkende staat. 
(Smalle focus met budgettaire krapte) 
De economie staat voorop, en de staat 
draagt bij door die zo min mogelijk in de 
weg te zitten en waar mogelijk te 
bezuinigen. De hand blijft op de knip. 
Wie zichzelf kan bedruipen krijgt de 
ruimte. Maatschappelijke onrust wordt 
op autoritaire toon en desnoods met 
harder ingrijpen de kop ingedrukt. 

C. Een nieuw arrangement. 
(Brede focus met budgettaire ruimte) 
Er wordt gezocht naar integrale, 
systemische oplossingen – en daar is ook 
budgettaire ruimte voor. Den Haag wil 
regie en wil bijdragen, maar de 
oplossingen moeten komen uit sectoren 
en het maatschappelijke veld. De 
uitholling van de ministeries en centrale 
instituties is immers niet bij toverslag 
omgedraaid. 
 
 

D. Samen op een houtje bijten. 
(Brede focus met budgettaire krapte) 
De schaarste wordt verdeeld. Austerity, 
maar dan met een sociaal en systemische 
inslag. Er wordt een groot beroep 
gedaan op solidariteit – het vet is eraf. 
We moeten het samen doen. Lokale en 
regionale overheden krijgen de ruimte 
om met het maatschappelijk middenveld 
hun eigen oplossingen te creëren. 
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SCENARIO ANALYSE: EEN KORTE GEBRUIKSAANWIJZING 
 
 

Doe zelf een scenario analyse 

Met deze vier kant-en-klare toekomstbeelden kan je zelf een scenario of analyse doen. Je zult zien 
dat de impact van deze scenario’s op vrijwel ieder onderneming of sector groot kan zijn. 

 
Beslis zelf wat je wil testen! 

De scenario’s zijn hulpmiddelen. Je kunt ze zien als windtunnels. Jij beslist zelf wat je in de 
windtunnel zet: je persoonlijke toekomstplannen, het verdienmodel van je organisatie, een stad, 
regio of sector. 
 
Waar wil je de uitkomsten voor gebruiken? 

Een scenario analyse doe je veelal met een van deze achterliggende bedoelingen: 

• Om je voor te bereiden op besluiten. Je bent op zoek naar besliscriteria 

• Om je beter voor te bereiden op wat zou kunnen gebeuren. Je bent op zoek naar opties. 

• Om het gesprek tussen een groep mensen te kaderen. Je bent op zoek naar gedeelde 
inzichten en referentiekaders. 

• Om een onderhandeling of samenwerking te faciliteren. Je bent op zoek naar de grenzen en 
mogelijkheden van het toekomstige speelveld. 

Formuleer voor jezelf wat een scenario analyse op zou moeten leveren. 
 
 
  

Hoe doet jouw bedrijf 
(plan, verdienmodel, 
sector) het in deze 
toekomst? 
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Aan het werk met de vier toekomstbeelden. 
 
1. Maak een voorstelling van elk van deze 

toekomstbeelden. Breng ze tot leven. Wat gebeurt 
er onder deze omstandigheden? Maak het extreem, 
maar niet onwaarschijnlijk. Bedenk ‘hoe het zo 
gekomen is’. Bedenk: wat gebeurt er in jouw sector 
of markten? Met jouw klanten? Je 
samenwerkingsverbanden? Wat gebeurt er politiek, 
met het consumentenvertrouwen? Enzovoorts. 
Concentreer je op gebeurtenissen die typerend zijn 
in één toekomst, maar heel onwaarschijnlijk in een 
andere. Kortom: maak van elk van de beelden 
samenhangende verhalen, die goed met elkaar 
contrasteren.. 

2. Betrek de verhalen nu op jezelf. Wat is de impact op 
jou, als je nu in elk van die toekomsten zou 
belanden? Vraag jezelf af: wie zijn de winnaars en 
verliezers in elke toekomst? Wat kenmerkt ze? 
Probeer onder woorden te brengen waarin de 
toekomsten van elkaar verschillen? 

3. Ga de toekomstbeelden nu één voor één af. Stel 
jezelf de vraag: als ik nu zeker zou weten dat dit 
toekomstbeeld werkelijkheid zou worden, wat zou 
ik dan nu moeten doen? Waar besteed ik dan nu 
mijn schaarse geld, tijd en aandacht aan? Herhaal 
deze oefening voor elk van de toekomstbeelden. Je 
hebt nu een lijst van opties gecreëerd. 

4. Draai de oefening om: beoordeel elk van de opties 
die je net hebt bedacht op hun waarde in elke 
toekomst. Je zult merken dat sommige 
investeringen van waarde zijn in elke toekomst (de 
zogenaamde ‘no brainers’: gewoon doen!), maar dat 
dit sommige slechts effect hebben in een enkel 
scenario. 

5. Stel jezelf nu twee vragen: 
- Wat zou ik nu moeten doen? 
- Waar moet ik dringend meer over weten? 

 

 

Scenario analyses maak je 
het liefst in een groep.  
Zorg voor een setting 
waarin je goed naar 
elkaars verhalen kan 
luisteren. 

Hou de scenario’s goed uit 
elkaar. Zo blijf je de 
verschillen goed zien. Je 
vermijdt zo ongefundeerde 
voorspellingen.  

Geef iedere optie een 
score van minimaal 1 en 
maximaal 5 sterren voor 
elke toekomst. 5 Sterren 
betekent: essentieel voor 
succes in deze toekomst! 

Bedenk voor elk scenario 
een ‘signature event’: een 
gebeurtenis die symbool 
staat voor dit scenario. 

Soms is de grootste winst 
van een scenario analyse: 
samen ontdekken wat 
dringend onderzocht moet 
worden. 


