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Trends, transities en
publiek sturen
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Kenneth Boulding, Economist

“Anyone who believes exponential growth is possible 

in a finite world is either a madman or an 

economist.” 



Waar
komen we 
vandaan?

Wat komt er
op ons af?

Wat 
kunnen we 

doen?

>>>



4

Waar komen we 

vandaan?
Het succes van 

ons huidige
economische

model



Mondiale trends
Een lange termijn perspectief – de positieve kant
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Less poverty… …more democracy…

…better educated… …more children survive



Mondiale trends
Een lange termijn perspectief – wat is er gebeurd?
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More agricultural production …more economic growth

…more people …more use of materials



Mondiale trends
Een lange termijn perspectief – de gevolgen
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Increased energy consumption …more inequality…

…Less biodiversity …more carbon emission



Mondiale trends
De Nederlandse donut: alle ecologische grenzen worden overschreden
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Waar komt er op 

ons af en waar

gaan we naartoe? De broodnodige
transities voor de 

toekomst



Wat komt er op ons af?



Mondiale trends
Vraag
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Hoe denkt u dat de welvaart van uw kinderen zal
zijn in vergelijking met uw welvaart?

 Beter
 Slechter
 Hetzelfde
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Global trends

Ecological boundaries: global warming, ecosystems at risk



Global trends

Global interconnectedness and a multipolar world



Global trends

Societies and social systems challenged



Transities
Vraag
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De grootste uitdaging voor de toekomst is:

 Klimaatverandering
 Geopolitiek
 Ongelijkheid
 Gebrek aan natuurlijke hulpbronnen
 Geen. We moeten ons niet zo druk maken



Transities naar een duurzame wereld
We moeten zeven vragen beantwoorden

Hoe kunnen we de wereld 
op duurzame wijze 
voeden?

Hoe kunnen we op een 
duurzame manier mobiel
zijn, leven en werken?

Hoe kunnen we eindige
hulpbronnen weer
aanvullen?

Hoe kunnen we zo efficiënt en zo lang
mogelijk gebruik maken van 
hulpbronnen?

Hoe kunnen we door 
innovatie een duurzame 

toekomst tot stand 
brengen?

Hoe kunnen we 
gezond en gelukkig

worden?

Duurzame

transities

Duurzame voeding
en landbouw

Duurzame 
mobiliteit en infra-

structuur

Hernieuw- bare 
hulp-bronnen

Circulaire
economie

Maatschap-pelijke
inclusiviteit en  
empower-ment

Innovatie voor
duurzaam-heid

Welvarende en 
gezonde mensen

Hoe kunnen we een samenleving tot 
stand brengen waarin iedereen

volledig kan participeren?



Duurzame

transitie

thema’s

Oplossingen voor een duurzame wereld
Door de lens van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN
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Ons huidige systeem heeft een radicale transitie 

nodig.

De uitdaging is niet om meer economische groei te

krijgen, maar een systeem dat opereert binnen de 

grenzen van de aarde en eerlijk en inclusief is.
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Wat is de rol

Van de publieke

sector in de 

toekomst

Buigen
Sturen

Of
Barsten



Rol van de overheid
Vraag
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Heeft de overheid invloed op de toekomst van 
Nederland?

 Ja
 Nauwelijks
 Totaal niet
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Vier uitdagingen

voor publiek

sturen

1

2

3

4

Een groter beroep op publieke diensten bij afkalvende financieel

draagvlak
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Vier uitdagingen

voor publiek

sturen
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Een groter beroep op publieke diensten bij afkalvende financieel

draagvlak

Sturen op een wenkend perspectief
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Meebuigen en verbuigen van trends
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Vier uitdagingen

voor publiek

sturen

1

2

3

4

Een groter beroep op publieke diensten bij afkalvende financieel

draagvlak

Sturen op een wenkend perspectief

Meebuigen en verbuigen van trends

Een herkenbare agenda in een groter geheel
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“Economics is not 
baseball, where the game 
is always played by the 
same rules.” 
Nate Silver, The Signal and the Noise: Why So Many 

Predictions Fail - But Some Don't 




