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Samenvatting
Drie toekomstscenario’s laten zien hoe de Nederlandse samenleving
eruit kan zien in 2030 als het gaat om diversiteit als gevolg van migratie.
De scenario’s zijn bewust beleidsarm; ze laten zien wat de impact is van
autonome ontwikkelen zonder overheidsingrijpen. De scenario’s zijn
bedoeld als instrument om zinvol na te denken over toekomstgericht
beleid. De scenario’s zijn opgesteld door Futureconsult in opdracht van
de directie Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
Scenarioframework
Hoe vooruit te kijken naar de samenleving
over ruim 10 jaar, vanuit een complex thema
als diversiteit en migratie? De economische en
demografische ontwikkeling van Nederland
zijn het vertrekpunt van deze scenario’s. We
verkennen de impact van economische stagnatie
tegenover economische groei. Bevolkingsgroei
is in Nederland al jaren vooral uit te leggen
aan de hand van migratiecijfers. Zo is de
bevolkingsgroei in 2018 van ongeveer 1% is
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voor het grootste gedeelte het gevolg van
migratie: het migratiesaldo bedroeg +86.933,
tegenover een geboorteoverschot van 14.676.
Deze ontwikkelingen moeten worden gezien
als een bouwsteiger: vervolgens zijn trends
geïdentificeerd binnen verschillende thema’s:
van de perceptie van migranten tot onderwijs
en arbeidsmarkt. Binnen die trends kijken we
specifiek naar de samenhang met diversiteit naar
herkomst.

De opbouw van de scenario’s Samenleven 2030
Kernthema’s

Sociaal-culturele thema’s

Structurele thema’s

Nederland in 2030

Samenleven in 2030

Samenleving in 2030

• Economische ontwikkeling

•	Perceptie van migratie en
migranten

• Onderwijs

• Demografische ontwikkeling

• Politieke verhoudingen

• Wonen

• Internationale context

• Sociaal-culturele verhoudingen

• Zorg

• Arbeidsmarkt

De tabel hierboven geeft een overzicht van de thema’s die in elk scenario terugkomen:
We verkennen de Nederlandse samenleving in 2030 in drie scenario’s:
A Gespleten samenleving 		
B Anonieme samenleving 		
C Versplinterde samenleving

Economische stagnatie en bevolkingskrimp
Economische groei en bevolkingsgroei
Economische stagnatie en bevolkingsgroei

De scenario’s
SCENARIO A – Gespleten samenleving
(economische stagnatie, bevolkingskrimp)
De Nederlandse economie wordt in 2030 al jaren
gekenmerkt door stagnatie. Stijgende publieke
uitgaven – met name voor (ouderen)zorg en
klimaatadaptatie – en een aanhoudende Europese
financiële crisis vormen de belangrijkste oorzaken.
Door vergrijzing krimpt het arbeidspotentieel heeft
Nederland al jaren een negatief migratiesaldo:
mensen zoeken kansen buiten Nederland en
Europa.

De kloof tussen
kansarm en kansrijk
lijkt onoverbrugbaar

Nederland is een gespleten samenleving:
de kloof tussen kansarm en kansrijk lijkt
onoverbrugbaar. Dat zie je overal terug, of het nu
gaat om onderwijs, arbeidsmarkt, wonen of zorg.
Opleidingsniveau is de belangrijkste indicator van
succes: het bepaalt of je mee kunt komen op de
tech-gedreven arbeidsmarkt. Het opleidingsniveau
van ouders is steeds meer een voorspeller
voor het opleidingsniveau van de kinderen.
Op het wereldtoneel voeren machtsblokken – de
Een groeiende groep mensen in Nederland
VS, China, opkomende Afrikaanse mogendheden
– protectionistische maatregelen door. Die treffen kan niet rondkomen van een fulltime baan. De
handelsland Nederland bovengemiddeld hard.
inkomensongelijkheid neemt toe en dat zie je
Nederland heeft internationaal nog altijd een open ook ruimtelijk terug: Nederland segregeert naar
houding, maar die wordt nauwelijks beantwoord: opleidingsniveau. Aan de ene kant verpauperen
wijken, terwijl kansrijke, zelfredzame burgers
‘waar ligt dat, Nederland?’. Ook Europa boet aan
het heft in eigen hand nemen in andere wijken.
relevantie in.
Ook groeit het verschil in levensverwachting: er
is inmiddels een kloof van ruim tien jaar tussen
kansarm en kansrijk.
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De collectiviteit in Nederland neemt af als gevolg
van deze kloof: kansrijken organiseren hun eigen
voorzieningen en de ‘participatiesamenleving’
van de jaren ’10 laat een sociaal gat achter voor
kansarmen. De tegenstelling kansarm / kansrijk
is ook politiek relevant. Polarisatie is de norm en
er zijn geen brede middenpartijen meer. Wel is
de angel uit het identiteitsdebat: de negatieve
beeldvorming over migranten en migratie is de
afgelopen jaren afgenomen. Onder de krimpende
middenklasse en in de groeiende onderklasse
leven die sentimenten nog wel: daar is meer
directe concurrentie tussen inwoners met een
Nederlandse- en een migratieachtergrond.

heeft ook impact op het openbaar bestuur:
de verkiezingsopkomst loopt terug en daar komt
bij dat Nederland steeds meer tijdelijke inwoners
kent. Lokaal bestuur wordt tegenwoordig meer
technocratisch dan idealistisch ingevuld.
De organisatie van werk is flexibel. Een ruime
meerderheid van de beroepsbevolking werkt
projectmatig en voor verschillende organisaties.
Dat maakt ook kwetsbaar: als er een economische
recessie komt, hebben veel mensen weinig om
op terug te vallen. Als gevolg van arbeidsmigratie
worden op straat en op de werkvloer veel
verschillende talen gesproken.

De Nederlandse taal is minder belangrijk, dat
geldt ook in het onderwijs. Door technologie
SCENARIO B – Anonieme samenleving
past onderwijs zich aan jou aan, in plaats van het
(economische groei, bevolkingsgroei)
oude model waarin je in het onderwijssysteem
moest passen. In de digitale samenleving zijn er
De Nederlandse economie bloeit in 2030 en
ook achterblijvers: mensen die weinig digitale
Nederland geldt internationaal als koploper op
vaardigheden hebben, dreigen buiten de boot te
het gebied van landbouw, watermanagement en
vallen. De afstand groeit snel als je niet constant
klimaatadaptatie. Als gevolg van de economische
groei is Nederland een aantrekkelijk vestigingsland meedoet, werkt en leert.
voor migranten. Nederland kijkt pragmatisch
In de stad is een grote vraag naar woonruimte
naar migratie: iedereen die wil en kan werken is
dus het aanbod volgt. Ook hier biedt technologie
welkom. Er is veel tijdelijke migratie van en naar
de uitkomst: huizen worden binnen een dag
Nederland.
geprint, gestapeld en zijn zelfvoorzienend
wat betreft water en energie. Er is een grote
sociaaleconomische mobiliteit en daardoor
ontstaan gemengde wijken, ook naar herkomst.

Het lijkt of vooral
(economische) prestaties
tellen in Nederland

We leven in Nederland langs elkaar heen en niet
zozeer met elkaar. Nederland is een anonieme
samenleving. Het lijkt of vooral (economische)
prestaties tellen in Nederland. Zolang je meedoet,
is er voor iedereen plek. Diversiteit – ook naar
herkomst – is de norm. Veel sociale netwerken zijn
gedigitaliseerd en mensen gaan minder vaak de
deur uit – boodschappen doe je online, leren doe
je online en online ontmoet je (nieuwe) vrienden
of een geliefde. Er wordt gemopperd dat we de
buren niet meer kennen en veel mensen missen
het om bij een groep te horen. De individualisering
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SCENARIO C – Versplinterde samenleving
(economische stagnatie, bevolkingsgroei)
Europa is in crisis in 2030. Economisch gaat het
slecht, het continent vergrijst en het is ieder voor
zich. In het economisch geweld tussen Azië en de
Verenigde Staten blijft Europa achter. Nederland
heeft de blik vooral naar binnen gekeerd:
Nederland verkeert in economisch zwaar weer en
de samenleving versplintert.
In Nederland is sprake van hoge werkloosheid in
het middensegment als gevolg van automatisering
en digitalisering. De collectieve uitgaven voor
zorg en klimaatadaptatie stijgen. Desondanks is
Nederland nog altijd een immigratieland. Elders in

Europa gaat het economisch slechter en daarnaast
vragen oorlogs- en klimaatvluchtelingen asiel
aan in Nederland. Het draagvlak voor de opvang
van vluchtelingen en de acceptatie van Europese
arbeidsmigranten is historisch laag.
De scheidslijnen in de samenleving zijn vooral
etnisch en religieus/cultureel. Binnen groepen
bestaat een sterke saamhorigheid. Groepen
regelen veel onderling: eigen onderwijs, werken
met gelijkgestemden en ook in de zorg ontstaan
veel particuliere initiatieven die gericht zijn op
één groep. De arbeidsmarkt is steeds verder
gesegregeerd en de werkvloer is niet meer een
plek waar je de ander ontmoet. Ook wijken
worden steeds eenvormiger: er zijn buurten waar
de voertaal Pools is, er zijn streng christelijke
gebieden en moslimwijken. Slechte wijken zakken
verder af – de media spreken inmiddels over
getto’s. Zo is de nieuwe verzuiling een feit.

Binnen groepen
bestaat een sterke
saamhorigheid
Saamhorigheid bestaat dus binnen etnische
groepen, maar tussen groepen staan de
verhoudingen op scherp. Elke groep heeft eigen
mediakanalen en daardoor leven groepen in een
andere werkelijkheid. Alternative facts heette dat
in 2019, inmiddels hebben we het over alternative
reality. Gelijkgestemden vinden elkaar online en
zijn snel gemobiliseerd. Kleine online spanningen
monden algauw uit in gewelddadige conflicten op
straat. Er zijn zelfs straten en wijken waartoe de
politie geen toegang heeft.
Nederland lijkt steeds onbestuurbaarder te
worden. Ten tijde van de verzuiling in de 20e eeuw
was Nederland relatief bestuurbaar door uitruil
tussen de elites van de verschillende zuilen. Nu
is er van die uitruil geen sprake. Formaties duren
inmiddels zo lang, dat er vaak digitale referenda
en gelote burgerraden bijeen worden geroepen,
zodat burgers per thema hun voorkeur kunnen
uitspreken.

Van scenario’s naar beleid
Doel van de scenario’s is om na te denken
over zinvol beleid, gericht op de (middel)lange
termijn. Wij geven zeven aanknopingspunten
voor beleid:
1.	Sociale structuurvisie voor Nederland:
wat is de rol van de overheid?
Beleid maken voor samenleven vraagt om
een visie op samenleven. Op nationaal niveau
ontbreekt een beeld van een wenselijke
samenleving, of een opvatting over het
minimum dat de ovehreid wil realiseren. Een
sociale structuurvisie kan vragen over de rol
van de overheid beantwoorden. Aandacht voor
multilevel governance is hierbij belangrijk: de
rol van de Rijksoverheid hangt nauw samen
met de rol van Europa en de rol van lokale
overheden.
2.	Ruim baan voor talent: de cruciale rol
van goed onderwijs
Uit elk van de scenario’s blijkt dat onderwijs
een cruciale rol speelt. Tegelijkertijd zijn er
steeds meer signalen dat het Nederlandse
onderwijssysteem verschillen uitvergroot.
Daarnaast ontbreekt een goede invullen van
het adagium een ‘leven lang leren’, terwijl dat
cruciaal is in een steeds digitalere samenleving.
3.	Fysieke ontmoetingsplekken zijn ook
knelpunten
Uit de scenario’s komt voort dat fysieke
ontmoetingsplekken – school, de werkvloer,
de buurt – ook knelpunten kunnen zijn, als
het gaat om groeiende verschillen. Bovendien
ervaren mensen met een migratieachtergrond
juist daar vaak symbolisch geweld: een lager
schooladvies, geen stageplaats en geen
sollicitatiegesprek. Mogelijk is het vergroten
van ontmoetingskansen daarbij van belang:
de kans dat mensen met een verschillende
achtergrond elkaar ontmoeten op school, op
het werk of in de buurt.
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4. Collectieve onzekerheid
Er is sprake van groeiende onzekerheid, als
het gaat over wonen en werk. Die onzekerheid
heeft impact op collectiviteit en gevoelens
over identiteit. Solidariteit op nationaal
niveau maakt in de scenario’s plaats voor
saamhorigheid binnen de eigen groep. Die
saamhorigheid binnen groepen kan een
aanknopingspunt zijn voor beleid. Maar een
overheid kan ook juist het collectief willen
versterken. Groeiende onzekerheid is een
oorzaak voor onvrede over nieuwkomers en
mensen met een migratieachtergrond. Hen
stapsgewijze toegang tot sociale voorzieningen
geven is een mogelijk antwoord.
5. Branding en identiteit
Goed burgerschap vraagt om gedeelde
opvattingen en gevoeld eigenaarschap.
In alle scenario’s wordt de gemeenschap
echter kleiner gedefinieerd dan de nationale
gemeenschap. Ook doordat de identiteitsvraag
in het publieke debat nauw verbonden is
met herkomst. Naast de zoektocht naar een
overkoepelend verhaal over Nederland, kan
identiteit op gemeente- of wijkniveau ook een
aanknopingspunt zijn voor een overheid.
6. Selectie aan de poort
In elk van de scenario’s is er behoefte aan
selectie aan de poort: invloed op het type
migranten dat naar Nederland komt. Het is de
vraag hoe dat samengaat met internationale
verdragen en humanitaire overwegingen.
7. Veiligheid en problematisch gedrag
Deradicaliseringsbeleid en grip op veiligheid
zijn cruciaal in een samenleving waarin
groepen tegenover elkaar komen te
staan. Tegelijkertijd is er een gevaar om
problematisch gedrag uitsluitend vanuit
het veiligheidsdomein te benaderen. Een
brede aanpak – niet alleen vanuit veiligheid,
maar ook vanuit zorg en welzijn – lijkt dan
passender.
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De gebruiker van de scenario’s willen we nog drie
aandachtspunten meegeven.
Allereerst roept de tijdshorizon een
schijnveiligheid op: het scenario speelt pas over
een tien jaar. Cruciale gebeurtenissen of fake
news kunnen echter leiden tot een kantelpunt en
een scenario veel verder naar voren halen.
Ten tweede kan worden opgemerkt dat de
scenario’s ook naast elkaar kunnen bestaan.
Nederland is een land van meerdere snelheden,
scenario A kan bijvoorbeeld gelden voor de
krimpgebieden, scenario B voor de grote steden
in de Randstad en scenario C als gepercipieerde
werkelijkheid voor sommige groepen in de
samenleving.
Tot slot waarschuwen wij voor het gevaar van
wensdenken en maakbaarheidsdenken: beleid
als wondermiddel om de perfecte samenleving te
construeren. Omdat de scenario’s over de gehele
samenleving gaan, is de gebruiker geneigd om
ook oplossingen voor de gehele samenleving
te zoeken. Het is belangrijk om de scenario’s te
vertalen naar concrete (beleids)dossiers, om zo te
komen tot zinvolle, toekomstgerichte strategieën
en beleid.

1	Introductie
Aanleiding en doel
Hoe ziet samenleven in Nederland eruit in
2030 als het gaat om diversiteit als gevolg van
migratie? Die vraag wil de directie Samenleving
en Integratie (SI) van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beantwoorden
met behulp van toekomstscenario’s. De
scenario’s worden bewust beleidsarm opgesteld:
ze verkennen de impact van autonome
ontwikkelingen, zonder ingrijpen van de overheid.
Zowel migratiebeleid als integratiebeleid worden
zo veel mogelijk buiten beschouwing gehouden.

Leeswijzer
We beginnen met de belangrijkste cijfers over
de staat van migratie in Nederland in 2019.
Vervolgens bespreken we de belangrijkste
ontwikkelingen als het gaat over samenleven.
Op basis van deze ontwikkelingen maken we
een framework voor de scenario’s. Dat
framework lichten we toe, voordat we de
scenario’s in meer detail uitwerken. Vervolgens
geven we een aantal aanknopingspunten voor
beleid en geven we de gebruiker van de scenario’s
drie aandachtspunten mee.

Op basis van de scenario’s wil SI vervolgens
nadenken over goed beleid: hoe kan proactiever
en effectief worden ingespeeld op de impactrijke
trends en ontwikkelingen die de toekomstige
samenleving bepalen? En hoe kan beleid worden
gemaakt dat helpt om sociale spanningen
voortkomend uit diversiteit als gevolg van migratie
te voorkomen, op te lossen of te mitigeren? De
scenario’s zijn dus ontwikkeld als basis voor een
strategisch gesprek over de toekomst, niet als
toekomstvoorspellingen.

We sluiten af met een methodologische
verantwoording, waarin we de werkwijze
en totstandkoming van de scenario’s
Samenleven 2030 nader toelichten. En waarin
we meer achtergrond geven bij het gekozen
scenarioframework en de thema’s en trends die
worden uitgewerkt in de scenario’s.
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2 Staat van migratie
Migratie wereldwijd
Ongeveer 3% van de wereldbevolking woont niet
in het land waar zij geboren zijn. Dat zijn in totaal
244 miljoen mensen. In de Europese Unie (EU)
is zo’n 11% geboren in een ander land, dat zijn
57 miljoen mensen. Ongeveer een kwart van de
migranten wereldwijd heeft zich dus in Europa
gevestigd. Ruim een derde van de migranten
binnen de EU is geboren in een andere EU-lidstaat.
Jaarlijks migreren wereldwijd gemiddeld ruim 7
miljoen mensen naar een ander land. Dit getal is
min of meer stabiel sinds 1980. Het aantal mensen
dat buiten het land van herkomst leeft stijgt echter
wel. Dat komt enerzijds doordat migranten minder
vaak remigreren en anderzijds doordat mensen
simpelweg ouder worden. Het grootste gedeelte
van de migranten blijft overigens binnen het eigen
continent, dat geldt voor 66% van de migranten
uit Europa, voor 60% van de Aziatische migranten
en voor 52% van de Afrikaanse migranten (EPSC,
2017).
In bijlage 1 bespreken we de belangrijkste
push-factoren voor migratie en de trends en
ontwikkelingen binnen die factoren.
Migratie in Nederland
Migratie is van alle tijden. Na de Tweede
Wereldoorlog is de diversiteit in de Nederlandse
samenleving als gevolg van migratie toegenomen.
Niet alleen de grote steden, maar ook
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bijvoorbeeld grensgemeenten, voorsteden en
land- en tuinbouwgemeenten hebben een diverse
bevolking. Achtereenvolgens kwamen migranten
uit de voormalige koloniën, gastarbeiders,
gezinsmigranten en vluchtelingen met hun
gezinnen naar Nederland. Er zijn grote onderlinge
verschillen tussen migranten: zij verschillen in
migratiemotief, sociaaleconomische achtergrond
(onderwijsniveau, welvaart), sociaal-culturele
achtergrond en de tijd die zij in Nederland willen
of mogen verblijven.
Terminologie voor migranten
Migranten worden in Nederland opgedeeld
in een aantal categorieën. We spreken
van kennismigranten, arbeidsmigranten,
studiemigranten, gezinsmigranten en
asielmigranten. Het is de vraag of deze
terminologie nog altijd op deze manier wordt
gebruikt in 2030. Dat heeft twee belangrijke
redenen.
De categorieën zijn allereerst vaak fluïde. Een
migrant komt bijvoorbeeld in Nederland studeren,
vanwege een relatie met een Nederlander. Is dat
een kennismigrant of een gezinsmigrant? Iemand
die vlucht voor oorlog, zou ook onder de noemer
‘arbeidsmigrant’ kunnen vallen, wanneer hij of zij
een bijdrage levert aan de Nederlandse economie.
Daarnaast is er discussie over het
Vluchtelingenverdrag van Genève. Sommigen

stellen dat de criteria om asiel aan te kunnen
vragen moeten worden uitgebreid voor
klimaatvluchtelingen. Anderen stellen juist dat
de vluchtelingenstromen van nu het verdrag
onhoudbaar maken.
Staat van migratie
In 2018 hebben 3,97 miljoen inwoners een
migratieachtergrond (één of beide ouders zijn
in het buitenland geboren). Dat is 23% van de
Nederlandse bevolking. Van hen is 2,08 miljoen
eerste generatie migrant (de persoon is zelf in het
buitenland geboren) en 1,89 miljoen mensen zijn
tweede generatie migranten (de persoon zelf is
in Nederland geboren). Migranten van de derde

generatie worden over het algemeen niet meer
opgenomen in de migratiestatistieken (CBS, 2018).
Waar in het verleden grote groepen migranten uit
vijf landen kwamen – voormalig Nederlands-Indië,
Marokko, Turkije, Suriname en de Antillen – is
die situatie inmiddels veranderd. Deze ‘klassieke
groepen’ komen niet meer voor in de top 15 van
herkomstgroepen van recente migratie en dus
spreekt de WRR van ‘de nieuwe verscheidenheid’.
In 2018 waren migranten in Nederland
afkomstig uit 223 verschillende herkomstlanden.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van eerste
en tweede generatie migranten in Nederland (CBS
open data, 2019):

Tabel 2.1 Migranten in Nederland in 2018 (CBS)
Herkomst

Totaal

Eerste generatie

Tweede generatie

Westerse achtergrond

2,24 miljoen

1,20 miljoen

0,52 miljoen

Niet-westerse achtergrond

1,73 miljoen

0,80 miljoen

0,82 miljoen

Totaal

3,98 miljoen

2,00 miljoen

1,34 miljoen

Over heel 2018 kwamen er in Nederland ruim
100.000 inwoners bij, dat komt overeen met een
bevolkingsgroei van ongeveer 1%. Het grootste
gedeelte van deze bevolkingsgroei komt door

migratie: het migratiesaldo bedroeg 86.933,
tegenover een geboorteoverschot van 14.676
(zie onderstaande tabel).

Tabel 2.2 Bevolkingsontwikkeling Nederland, 2017 en 2018 (CBS)
Bevolkingsontwikkeling

2017

2018

Geboorte

170.000

167.925

Sterfte

150.000

153.249

Geboorteoverschot

20.000

14.676

Immigratie

235.000

242.363

Emigratie

154.000

155.370

Migratiesaldo

+81.000

+86.933

Bevolkingsontwikkeling

+100.000

+101.669

In de eerste helft van 2018 kwamen er ruim 32.000
inwoners bij – het geboorteoverschot bedroeg
945, het immigratieoverschot was ruim 31.000.
De herkomst van de migranten verschuift ten
opzichte van 2017: er kwamen minder mensen uit
Azië (het Midden-Oosten) en meer mensen met
een Europese achtergrond. Zo schreven zich in
de eerste helft van 2018 3.000 Syriërs in bij een
Nederlandse gemeente – in de eerste helft van
2017 ging het om 11.000 Syriërs. Het aantal Polen

in Nederland nam in de eerste helft van 2018
met ongeveer 5.000 mensen toe en er kwamen
per saldo 5.000 mensen uit Bulgarije, Roemenië
en de voormalige Sovjet-Unie bij. Ook het aantal
migranten met een Afrikaanse achtergrond
nam toe: er kwamen zo’n 2.500 mensen bij,
voornamelijk uit Ethiopië en Eritrea.
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3 Scenarioframework
Hoe vooruit te kijken naar de samenleving over ruim 10 jaar, vanuit een
complex thema als diversiteit en migratie? Goede toekomstscenario’s
worden gemaakt door de meest impactrijke en onzekere ontwikkelingen
centraal te stellen – onzeker in die zin dat niet te voorspellen is hoe die
ontwikkeling er over ruim tien jaar concreet uitziet. Goede scenario’s
helpen de gebruiker om zich in te leven in de mogelijke toekomst.
Scenario’s moeten dan ook niet worden opgevat als voorspellingen.

Vertrekpunt: demografische en economische
ontwikkeling
De demografische en economische ontwikkeling
vormen het vertrekpunt voor de scenario’s
Samenleven 2030. In tijden van economische
stagnatie zal het verdelingsvraagstuk pregnanter
zijn en we verwachten dat dit impact heeft
op het samenleven van inwoners met een
Nederlandse achtergrond en inwoners met
een migratieachtergrond. We verwachten dat
economische groei impact heeft op de kansen
van migranten en op de perceptie van inwoners
met een migratieachtergrond. De economische
ontwikkeling beschrijven we in deze scenario’s aan
de hand van de ontwikkeling van het bnp.
Bevolkingsgroei is in Nederland al jaren voor
een groot deel uit te leggen door migratie: het
migratiesaldo bepaalt in belangrijke mate de
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bevolkingsgroei. De komst van migranten heeft
enerzijds impact op structurele factoren als
onderwijs, werk, wonen en zorg. Maar wij stellen
dat de komst van migranten ook belangrijk is voor
de perceptie van nieuwe migranten en bestaande
migrantengemeenschappen. De demografische
ontwikkeling beschrijven we allereerst aan de
hand van de totale bevolkingsomvang. Maar
vanwege de focus op diversiteit naar herkomst,
gebruiken we ook het gemiddelde jaarlijkse
migratiesaldo en de bevolkingssamenstelling naar
herkomst als indicatoren per scenario.
We verkennen op basis van deze onzekerheden
drie scenario’s:
• Economische stagnatie en bevolkingskrimp
• Economische groei en bevolkingsgroei
• Economische stagnatie en bevolkingsgroei

Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de drie scenario’s die wij in het vervolg verder
uitwerken.
Tabel 3.1 De kernonzekerheden scenario’s Samenleven 2030
A

B

C

Gespleten
samenleving

Anonieme
samenleving

Versplinterde
samenleving

Economische
ontwikkeling

Stagnatie

Groei

Stagnatie

Ontwikkeling bnp

0% bnp

+2% bnp

0% bnp

Demografische
ontwikkeling

Bevolkingskrimp

Bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei

Bevolkingsomvang in 2030

17,1 miljoen

18,1 miljoen

18,1 miljoen

Migratiesaldo per jaar

-8.000

+50.000

+50.000

Bevolkings-samenstelling
naar achtergrond

72% Nederlands
10% Westers
18% Niet-Westers

67% Nederlands
15% Westers
18% Niet-Westers

67% Nederlands
13% Westers
20% Niet-Westers

Referentiescenario’s
Deze uitwerking van de economische en
demografische ontwikkeling baseren we op de
Welvaart en Leefomgeving (WLO) scenario’s uit
2015 van het Centraal Planbureau (CPB) en het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze
scenario’s gelden als referentiescenario’s binnen
de Rijksoverheid. In de WLO-scenario’s worden
overigens slechts twee scenario’s uitgewerkt: de
scenario’s die overeenkomen met onze scenario’s
A (gespleten samenleving) en B (anonieme
samenleving).
Het migratiesaldo en de bevolkingssamenstelling
naar herkomst baseren we op een verkenning
van prof. dr. Paul Scheffer en demograaf Roel
Jennissen, gebaseerd op cijfers en doorrekeningen
van het CBS. Zij presenteren deze verkenning
in het essay ‘Regie over migratie’, dat de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) eerder in 2018 publiceerde. Hierin wordt op
basis van vijf verschillende migratiesaldi (-8.000, 0,
+10.000, +31.000, +50.000) de bevolkingsomvang
en samenstelling naar herkomst van Nederland
in 2030 uitgewerkt. De twee meest extreme
saldi (-8.000 en +50.000) komen overeen met de
ontwikkeling die in de WLO-scenario’s geschetst

worden. Daarbij moet de aantekening worden
gemaakt dat de prognoses van het migratiesaldo
de feitelijke aantallen eerder onderschatten dan
overschatten. Zo was het migratiesaldo sinds 2015
hoger dan +50.000.
Door de keus voor de twee WLO-scenario’s en
de nadere invulling daarvan met de twee meest
extreme scenario’s van Scheffer blijven we dus aan
de ‘behoudende kant’. Een nadere toelichting op
de referentiescenario’s vindt u in de methodische
verantwoording (hoofdstuk 5).

Framework samen leven
Vanuit de kernonzekerheden denken we verder:
hoe leven in 2030 bevolkingsgroepen met een
verschillende herkomst en identiteit in Nederland
samen?
We gaan in alle scenario’s uit van een zeker
absorptievermogen in de Nederlandse
samenleving: tot op zekere hoogte staat de
samenleving open voor diversiteit als gevolg
van migratie in het verleden en aanvullende
arbeids- en asielmigratie. We gaan dus niet uit
van een scenario met volledig gesloten grenzen
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voor migranten – als dat überhaupt al mogelijk
is. Evenmin gaan we uit van volledig open
grenzen voor alle migranten. Beide extremen
(volledig gesloten of open grenzen) zijn niet goed
voorstelbaar in beleidsarme scenario’s. Binnen
de huidige wet- en regelgeving en internationale
afspraken zal migratie plaats vinden tot 2030.
We maken onderscheid tussen vier
acculturatiehoudingen bij migranten, gebaseerd
op de mate waarop migranten de nieuwe,
dominante cultuur accepteren en omgaan met
leden van de dominante cultuur (aanpassing) en
de intensiteit waarmee zij vasthouden aan hun
eigen cultuur en identiteit (cultuurbehoud).
• Integratie: behouden van de eigen cultuur
en tegelijkertijd deelnemen aan de nieuwe,
dominante cultuur. Hierbij zijn verschillende
groepen in meerdere of mindere bij elkaar
betrokken, ondanks dat ze verschillen.

• Assimilatie: opgeven van de eigen cultuur en
deelnemen aan de nieuwe, dominante cultuur.
Hierbij nemen verschillen tussen groepen af.
• Segregatie: behouden van de eigen cultuur en
vermijden van de nieuwe, dominante cultuur.
Hierbij vermijden verschillende groepen elkaar
in meerdere of mindere mate of komen met
elkaar in botsing.
•	
Marginalisatie: vermijden van de nieuwe,
dominante cultuur, maar ook weinig kansen
om eigen cultuur te behouden, bijvoorbeeld
door discriminatie, uitsluiting en gedwongen
cultuurverwaarlozing.
In een samenleving zullend deze hoofdvormen
naast elkaar optreden, maar in de scenario’s
stellen we dat één of twee vormen van
samenleven dominant zullen zijn.

Tabel 3.2 De hoofdvormen van samenleven Samenleven 2030

Vorm van samenleven

A

B

C

Gespleten
samenleving

Anonieme
samenleving

Versplinterde
samenleving

Integratie,
segregatie

Integratie

Segregatie,
marginalisatie

Trends in de samenleving
In de scenario’s schetsen we de Nederlandse
samenleving anno 2030. We richten ons
hierbij specifiek op het thema diversiteit als
gevolg van migratie. We beginnen steeds
met een uitwerking van de demografische en
economische ontwikkeling, met de vraag: hoe
is het zo gekomen? Daarnaast schetsen we de
internationale context – wat is de plaats van
Nederland in de EU en in de wereld?
In de uitwerking van de Nederlandse samenleving
maken we onderscheid tussen sociaal-culturele
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en structurele factoren. Onder sociaal-culturele
factoren bespreken we de perceptie van migratie
en migranten, en de politieke en sociaal-culturele
verhoudingen binnen en tussen groepen in
Nederland. Onder structurele factoren vallen de
thema’s onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en zorg.
In de uitwerking van deze thema’s baseren wij
ons op een groot aantal trends en ontwikkelingen
die door experts zijn ingebracht in dit traject. Een
overzicht van deze trends is opgenomen in de
methodische verantwoording in hoofdstuk 6, op
pagina 46.

Tabel 3.3 De thema’s in de scenario’s Samenleven 2030
Kernthema’s

Sociaal-culturele thema’s

Structurele thema’s

Nederland in 2030

Samenleven in 2030

Samenleving in 2030

• Economische ontwikkeling

•	Perceptie van migratie en
migranten

• Onderwijs

• Demografische ontwikkeling

• Politieke verhoudingen

• Wonen

• Internationale context

• Sociaal-culturele verhoudingen

• Zorg

• Arbeidsmarkt

Samengevat
We werken drie mogelijke toekomsten uit voor
de Nederlandse samenleving in 2030. Dat doen
we aan de hand van twee cruciale ontwikkelingen:
de economische en de demografische ontwikkeling. In de scenario’s laten we zien hoe
we samenleven – is Nederland vooral een
geïntegreerde samenleving, of is er eerder sprake
van accommodatie, segregatie of conflict? De
samenleving beschrijven we aan de hand van een
aantal thema’s, opgedeeld in drie onderdelen:
Nederland in 2030 (impact kernonzekerheden
en de positie van Nederland in de wereld),
Samenleven in 2030 (de politieke en sociaalculturele dimensie) en de Samenleving in 2030
(structurele factoren: onderwijs, werk, wonen en
zorg). Zo komen we tot drie grote verhalen over
Samenleven 2030.
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Scenario’s

Samenleven 2030
Waarom scenario’s?
Hoe kun je toekomstgericht beleid maken? De eerste stap is
om je een beeld te vormen over de mogelijke toekomst. Drie
toekomstscenario’s laten zien hoe de Nederlandse samenleving
eruit kan zien in 2030 als het gaat om diversiteit als gevolg van
migratie.

Scenarioframework
Economie en demografie vormen het vertrekpunt: zien we economische groei of stagnatie? En groeit of krimpt de bevolking?
De scenario’s schetsen een beeld van de sociale verhoudingen,
politieke verhoudingen en de perceptie van migratie en
migranten in 2030. Ook kijken we naar de impact van diversiteit
naar herkomst op onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en zorg. De
scenario’s zijn bewust beleidsarm.

A

B

C

Gespleten samenleving

Anonieme samenleving

Versplinterde samenleving

Economische stagnatie en
bevolkingskrimp

Economische groei en
bevolkingsgroei

Economische stagnatie en
bevolkingsgroei

4 Scenario’s
In het vervolg werken we de drie scenario’s verder uit tot verhalen
over samenleven in Nederland in 2030. Elk scenario begint met een
samenvattende tabel met de hoofdlijnen van het scenario. Daarna
bespreken we per scenario de thema’s in tabel 3.3. Bij elk van deze thema’s
besteden we expliciet aandacht aan diversiteit als gevolg van migratie.

Per scenario verwoorden we early warnings:
signalen die we verwachten te zien, wanneer
het scenario werkelijkheid wordt. De early
warnings kunnen helpen bij vroegsignaleren:
door veranderingen tijdig op te sporen, kun je
spanningen mogelijk voorkomen. We werken
de aanknopingspunten voor vroegsignalering
verder uit in de volgende fase (fase 3), waarin
de strategische implicaties van de scenario’s
Samenleven 2030 worden uitgewerkt.

De scenario’s lezen mogelijk als wat al te negatieve
beelden van de toekomst van Nederland. Dit komt
onder meer doordat we de scenario’s beleidsarm
hebben ingevuld – de overheid stuurt nergens
bij in de scenario’s, noch op migratie, noch op
integratie en samen leven. Bovendien zijn de
scenario’s bewust enigszins extreem: juist een
extreem beeld maakt duidelijk wat de uiterste
consequentie is van trends en ontwikkelingen.
Bovendien helpt een extreem beeld om inzichtelijk
te maken waar tegenacties uit de samenleving, het
bedrijfsleven en vanuit de overheid nodig zijn.
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Tabel 4.1 Overzicht scenario’s Samenleven 2030
A

B

C

Gespleten
samenleving

Anonieme
samenleving

Versplinterde
samenleving

Economie

Stagnatie

Groei

Stagnatie

Demografie

Bevolkingskrimp

Bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei

Internationale
context

Europa blijft achter bij
Azië, de VS en Afrika;
Nederland niet relevant
op wereldtoneel.

Multipolaire wereld;
Nederland heeft een
open, innovatieve
kenniseconomie

EU-landen naar
binnen gericht; buitenlandse inmenging:
blijvend contact diasporagemeenschappen

Perceptie
migratie/
migranten

Minder nadruk op
herkomst, wel bij
onderlaag die directe
concurrentie ervaart

Migranten zijn noodzakelijke/welkome aanvulling op Nederlandse
samenleving/economie

Gericht op de eigen
groep; afnemend
draagvlak voor
migratie; meer openlijke discriminatie

Sociaalculturele
verhoudingen

Groeiende kloof tussen
kansarm en kansrijk;
discriminatie naar
opleidingsniveau

Digitale leefwereld
komt eerst; diversiteit
is de norm; mensen
leven langs elkaar

Alternative realities:
etnisch-culturele
groepen; steeds meer
(geweld-dadige)
conflicten

Politieke
verhoudingen

Brede middenpartijen
verdwenen, polarisatie
tussen anti-elite en
kosmopolieten

Politieke betrokkenheid
loopt terug; groeiende
groep tijdelijke inwoners die niet mogen
stemmen

Politieke versplintering; openbaar bestuur
wordt steeds lastiger

Onderwijs

Opleidingsniveau
steeds belangrijker;
kwaliteit gaat achteruit;
bedrijfsleven neemt
onderwijstaken over

Meer maatwerk, door
technologie; (Nederlandse) taal minder
belangrijk

Verschillen tussen
scholen nemen toe;
onderwijs steeds meer
binnen de eigen groep
georganiseerd

Arbeidsmarkt

Minder banen in het
middensegment;
tekorten in sommige
sectoren (zorg,
techniek)

Hoog-technologische
arbeidsmarkt; werkvloer is afspiegeling van
diverse samenleving

Arbeidsmarkt georganiseerd langs etnische
scheidslijnen: nieuwe
verzuiling

Wonen

Geografische segregatie tussen kansarm en
kansrijk

Hoge mobiliteit: gemengde wijken; veel
nieuwbouw

Ruimtelijke segregatie;
verpaupering; protesten vluchtelingenhuisvesting

Zorg

Groeiende gezondheids-verschillen
tussen kansarm en
kansrijk

High tech zorg;
toename klachten
gerelateerd aan
werkstress/
eenzaamheid

Collectiviteit onder
druk; zorg steeds meer
binnen de eigen groep
georganiseerd
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Scenario A

Gespleten samenleving
Economische
ontwikkeling

Economische stagnatie

Demografische
ontwikkeling

Bevolkingsgroei vlakt af tot 17,1 miljoen in 2030

Oorzaak: aanhoudende financiële crisis / hoge kosten klimaatadaptatie
Migratiesaldo -8.000 per jaar
Samenstelling: ca. 72% Nederlands; 10% Westers; 18% Niet-Westers
Migranten: diverse herkomst, (r)emigratie groter dan immigratie

Nederland in
de wereld

Nederland heeft een open houding die nauwelijks wordt beantwoord door de
afnemende relevantie van Europa
Europa blijft ver achter bij snelle ontwikkelingen in Azië en delen van Afrika
Moralisme Europa wordt kritisch bekeken vanuit de rest van de wereld;
Nederland is geen ‘gidsland’ meer

Perceptie
migranten /
migratie

Minder nadruk op tegenstellingen tussen groepen van verschillende herkomst
In de sociaaleconomische onderlaag is identiteitspolitiek soms nog wel aanwezig
en heerst de gedachte ‘eigen groep eerst’
Neutrale beeldvorming over migranten

Sociale verhoudingen

Steeds grotere verschillen tussen kansarm en kansrijk; krimp van het middensegment

Politieke verhoudingen

Brede middenpartijen verdwenen, polarisatie tussen anti-elite partijen en meer
kosmopolitische partijen

Toenemende discriminatie naar opleidingsniveau

Lager vertrouwen in politiek / overheid onder laag opgeleiden
Remigratie als politiek thema
Onderwijs

Minder (onbedoelde) discriminatie in het onderwijs; weinig expliciete aandacht
voor diversiteit naar herkomst
Sociaaleconomische positie ouders steeds bepalender voor het kind
Geen structurele investeringen in het onderwijs, waardoor het bedrijfsleven
onderwijstaken overneemt
Privatisering: rijkeren kopen zelf (aanvullend) privéonderwijs

Arbeidsmarkt

Tekort aan arbeidskrachten in sommige sectoren (zorg, techniek)
Verdwijnen van banen in het middensegment
Bij achterblijvers nog altijd angst voor verdringing door migranten

Wonen
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Scheidslijn hoog / laag opgeleiden ook steeds meer geografisch: hoger opgeleiden
trekken naar de Randstad, krimp op platteland verdiept zich

Wonen

Solidariteit binnen eigen sociaaleconomische groep in de wijk, maar solidariteit op
nationaal niveau neemt af
Extremen nemen toe: verpauperde wijken tegenover gated communities
Negatief buurteffect: waar je woont steeds bepalender voor kansen in de samenleving

Zorg

Groeiende gezondheidsverschillen tussen hoog / laag opgeleiden
Groei gezondheidsklachten die met werk te maken hebben (langer doorwerken)
Te weinig personeel in de zorg

Samenvatting scenario A
Gespleten samenleving
De afgelopen jaren gaat het niet goed
met Europa: de economie stagneert en de
machtspositie van de EU op het wereldtoneel
brokkelt af. Nederland worstelt met het
zelfbeeld: eens progressief gidsland, nu
nauwelijks nog relevant. Het oude continent
wordt het vergeten continent.
In Nederland zijn de gevolgen groot in 2030: de
economie kwakkelt, terwijl publieke uitgaven
– vooral voor zorg en klimaatadaptatie – sterk
toenemen. Daarnaast vlakt de bevolkingsgroei
af door vergrijzing en het migratiesaldo is
al jaren negatief. Er is meer emigratie en
remigratie dan immigratie.
Er is een tweedeling ontstaan in de
Nederlandse samenleving: de kloof tussen
kansarm en kansrijk groeit. Opleidingsniveau
is de belangrijkste indicator van succes:
het bepaalt of je mee kunt komen op de
tech-gedreven arbeidsmarkt en het bepaalt
inkomen, gezondheid en zelfs de wijk waar
je woont.
In het onderwijs zijn de kansen niet gelijk: het
Nederlandse onderwijssysteem is niet meer
de emancipatiemotor van voorheen. Het
opleidingsniveau van de ouders is steeds meer
een voorspeller voor het opleidingsniveau van
de kinderen. En mensen vinden steeds vaker
een partner van gelijk opleidingsniveau.
Zelfredzaamheid was het politieke toverwoord
van de jaren ’10 en inmiddels zijn de

gevolgen duidelijk. Met name kansrijke hoger
opgeleiden organiseren zichzelf: zij kopen zelf
duurzame energie in en er zijn steeds meer
diensten – van wonen tot sporten – die alleen
toegankelijk zijn voor hoger opgeleiden.
De keerzijde is dat collectiviteit afneemt.
Er is minder geld voor onderwijs en zorg en
dat heeft ervoor gezorgd dat privatisering
doorzet: steeds meer vermogende mensen
sturen hun kinderen naar (aanvullend)
privéonderwijs en kopen zelf zorg in. De
gezondheidsverschillen tussen hoog en laag
opgeleiden groeien nog altijd: het verschil in
gezonde levensverwachting is in sommige
gevallen wel vijftien jaar. Ook in de stad nemen
verschillen toe: sommige wijken verpauperen,
terwijl mensen in rijkere buurten zelf het
heft in handen nemen en investeren in hun
wijk. In de ene wijk staan lege winkelpanden
met ingegooide ramen, in de andere wijk
bloeit de gedeelde moestuin. Ook neemt de
scheiding tussen platteland en stad toe: op
het platteland krimpt de bevolking sneller en
vooral hoger opgeleiden trekken naar de stad.
De tegenstelling kansarm / kansrijk is ook
politiek relevant. Polarisatie is de norm en er
zijn geen brede middenpartijen meer. Wel is
de angel uit het identiteitsdebat: de negatieve
beeldvorming over migranten en migratie
is de afgelopen jaren afgenomen. Onder de
krimpende middenklasse leeft dit debat nog
wel: daar is meer directe concurrentie tussen
inwoners met een Nederlandse- en een
migratieachtergrond.
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Nederland in 2030
Economische stagnatie
Nederland is de Europese economische crisis van
2022 niet meer te boven gekomen: al bijna een
decennium blijft economische groei achter en
ook de export neemt af. Vanaf het aantreden van
Donald Trump als president van de Verenigde
Staten kwamen de geopolitieke betrekkingen op
scherp te staan: steeds meer landen voerden
protectionistische maatregelen door. De
opgevoerde invoerheffingen voor grondstoffen
en producten hadden grote negatieve impact
op de wereldhandel. Bovendien heeft de
economische ontwikkeling negatieve gevolgen
voor de welvaartsverdeling binnen landen: armere
consumenten worden het hardste geraakt.
De impact op de open Nederlandse economie
is groot: handel richt zich nu vooral op de EU en
de rol van Nederland als poort naar Europa is
van ondergeschikt belang geworden. De ‘nieuwe’
Zijderoute over land is volop in gebruik. De
enorme infrastructurele investeringen van China
betalen zich terug, terwijl de Rotterdamse haven
en Schiphol goederenstromen zien afnemen.
Bovendien verhuizen steeds meer multinationals
hun hoofdkantoren naar megasteden in Azië en
het opkomende Afrika.
Daar komen de grote publieke uitgaven voor
klimaatadaptatie nog eens bij. Het weer wordt
steeds extremer – er zijn lange periodes van
droogte en wateroverlast. Bovendien stijgt de
zeespiegel en daalt de bodem in grote delen
van het land. Dat vraagt om grote aanpassingen
aan infrastructuur en de gebouwde omgeving
en dat is lastig in een periode van aanhoudende
economische stagnatie. Burgers protesteren:
liever af en toe natte voeten, dan nog verdere
bezuinigingen op de zorg.
Early warning: Beurskoersen in Europa dalen. /
Minder doorvoer goederen via Schiphol en
Rotterdamse haven.

Bevolkingskrimp
Europa vergrijst. Inmiddels daalt de
bevolkingsomvang van Nederland licht. De
beroepsbevolking krimpt sterk en dat draagt
bij aan de economische stagnatie. Voorheen
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werd de beroepsbevolking aangevuld met
migranten, maar steeds minder mensen kiezen
Europa en Nederland als vestigingsland. Vooral
hoogopgeleide migranten zoeken hun heil elders.
Het is een vicieuze cirkel: vergrijzing neemt toe, de
kwaliteit van voorzieningen – denk aan vermaak,
cultuur, openbaar vervoer – loopt terug en hoog
opgeleide jonge mensen trekken weg.
Migranten in Nederland en hun kinderen (r)
emigreren steeds vaker. Het migratiesaldo
is al een aantal jaar op rij negatief. Door de
economische malaise in Nederland zien zij elders
betere kansen. Voor verschillende groepen
Nederlanders met een migratieachtergrond geldt
dat de baankansen in hun land van herkomst
inmiddels even groot zijn als in Nederland.
Voor degenen die – vooral als eerste of tweede
generatie – een grote culturele binding met hun
herkomstland hebben, is dit voldoende aanleiding
om terug te keren.
Early warning: Toename emigratie en/of
remigratie.

Nederland in de wereld: “Waar ligt dat, Nederland?”
Europa in het algemeen en Nederland in het
bijzonder hebben flink ingeboet aan internationale
relevantie. De geopolitieke verhoudingen worden
in grote mate bepaald door Aziatische machten,
de VS en opkomende Afrikaanse mogendheden.
Europa heeft te maken met een nieuw soort
internationale spanningen: bovenlangs proberen
de VS en China de hegemonie over Europa uit te
vechten. Beiden wenden hun soft power steeds
vaker aan en zien Europa hoogstens als afzetmarkt
of vakantieaanbieder.
Naar Europese vermaningen over mensenrechten
en verduurzaming wordt niet geluisterd.
Nederland heeft wel een open houding tegenover
de internationale gemeenschap, maar die houding
wordt nauwelijks beantwoord – de prioriteiten
liggen elders. Nederland worstelt daardoor met
het zelfbeeld: eens een progressief gidsland, nu
samen met Europese mogendheden verwikkeld
in een achterhoede gevecht om aandacht op het
wereldtoneel. Het oude continent transformeert
langzaam in een vergeten continent.

De Europese Unie zelf is het beste voorbeeld
van deze stagnatie: sinds de Brexit in 2019
wordt er vooral veel gepraat over de mogelijke
toekomst – verdere integratie van de lidstaten
of liever een ‘uitgeklede’ Unie met een aantal
kernbevoegdheden. Scherpe keuzes durft men
niet te maken: de verdeeldheid over de toekomst
van Europa is groot in veel landen. Voor- en
tegenstanders vinden elkaar nauwelijks en het
resultaat is stilstand.
Early warning: Aziatische instituties als de Asian
Development Bank (ADB) en de AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) zijn invloedrijker
dan westerse instituties als het IMF.

Samenleven in 2030
Perceptie migratie/migranten:
we leren elkaar beter kennen
De negatieve beeldvorming rondom migranten
en migratie beheerste het debat zo’n 20 jaar:
grofweg in de periode 2000-2020. Het afgelopen
decennium is hier geleidelijk aan verandering
in gekomen. Diversiteit naar herkomst is steeds
meer de norm: jongere generaties groeien op in
een diverse klas. Ook in de media wordt steeds
vaker neutraal gesproken over migratie en
migrantengemeenschappen.
Vooral onder de hoger opgeleide bevolking
is het negatieve beeld van mensen met een
migratieachtergrond wat op de achtergrond
geraakt. Sterker nog, door aanhoudende tekorten
in sommige sectoren – met name zorg en techniek
– zien veel mensen het juist als een probleem
dat arbeidsmigratie afneemt. In de krimpende
middenklasse is dat wel anders. Hier worden
migranten en migrantengemeenschap nog vaker
gezien als directe bedreiging voor werk en wonen
en indirecte culturele bedreiging. Zo groeit het
verschil in opvatting tussen elite en achterblijvers.
Early warning: Herkomst wordt in traditionele,
landelijke media minder vaak benoemd.

Sociaal-culturele verhoudingen:
opleidingsniveau als bron van conflict
De herkomst van inwoners is wat minder een
thema dan voorheen. In de jaren ’10 was het
thema identiteit sterk gepolitiseerd en werden
spanningen in de samenleving vrijwel altijd
gelinkt aan herkomst, cultuur of religie. Nu het
economisch al jaren slecht gaat, is een andere
scheidslijn veel pregnanter: die tussen hoog en
laag opgeleid. Het opleidingsniveau is steeds
bepalender voor je kansen in de maatschappij:
de scheiding hoog / laag opgeleid is bijna letterlijk
een scheiding kansrijk / kansarm geworden. Je
opleidingsniveau heeft impact op je gezondheid,
de wijk waar je woont en het bepaalt ook steeds
vaker welke politieke partij je voorkeur heeft.
Lager opgeleiden kunnen minder goed meekomen
in de overgang naar digitale dienstverlening dan
hoger opgeleiden.
De ontwikkeling begon al decennia geleden:
verzekeringen alleen voor hoger opgeleiden,
datingsites alleen voor hoger opgeleiden. En
inmiddels ook steeds vaker woonconcepten
alleen voor hoger opgeleiden, energiecollectieven
voor hoger opgeleiden, uitgaan alleen voor
hoger opgeleiden en zelfs sportclubs waar je
opleiding je toegangskaartje is. Dat zijn allemaal
voorbeelden van expliciete discriminatie op
basis van opleidingsniveau, maar het kan ook
subtieler. Mensen met hetzelfde opleidingsniveau
wonen vaak al bij elkaar in de buurt en zoeken
elkaar op, ook buiten werk om. De collectieve
verzorgingsstaat staat sterk onder druk in
Nederland, er is niet meer één vangnet voor
iedereen.
Dat is niet zonder gevolgen. Vooral in de
krimpende middenklasse zijn er sterke
verliesgevoelens: mensen hebben het idee dat
de overheid hen vergeten is en vooral klaarstaat
voor grote multinationals. Terwijl zij steeds
minder makkelijk aan een baan kunnen komen.
Een groot aantal midden- en kleinbedrijven is
omgevallen en banen in het middensegment zijn
weggeautomatiseerd. Tegelijkertijd is er buiten
de Randstad en in bepaalde sectoren sprake van
grote krapte – zo zijn er onvoldoende verplegers,
docenten en technici. De gespleten samenleving
uit zich ook in gespleten (social) media: die
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vergroten de meningenkloof en maken ‘de ander’
tot schuldige.
De scheidslijn naar opleiding verdiept zich:
opleidingsinstellingen – of dit nu MBO, HBO
of WO is – zijn ook een huwelijksmarkt. Steeds
meer mensen met gelijk opleidingsniveau gaan
een relatie met elkaar aan. Zo selecteren de
opleidingsniveaus zichzelf uit. Een belangrijke
oorzaak hiervoor is de sterke stijging in
opleidingsniveau van vrouwen de afgelopen
decennia. Er zijn steeds meer ‘powerkoppels’:
hoogopgeleide tweeverdieners. De leefwereld
van zo’n gezin is nauwelijks te vergelijken met het
gezin van een alleenstaande ouder. Het idee dat
onderwijs de verschillen wegneemt en iedereen
een gelijke kans biedt is dan ook achterhaald.
Het onderwijsniveau van de ouders is een goede
voorspeller voor het kind.
Sociale spanningen hebben dus minder te
maken met herkomst, maar er zijn wel relatief
veel Nederlanders met een migratieachtergrond
die in armoede leven. Zij behoren vaker tot
de ‘achterblijvers’. Bovendien ervaren zij ook
vaker discriminatie: zij concurreren rechtstreeks
met inwoners zonder migratieachtergrond om
een baan. Bij een kleine groep onderaan de
arbeidsmarkt spelen dus nog altijd negatieve
sentimenten over herkomst. Nationaal gezien is de
angel misschien uit het identiteitsdebat gehaald,
maar bij de ‘achterblijvers’ is de toon nog altijd
scherp. Ook remigratie leidt tot sociale problemen
– er is steeds meer leegstand en wijken aan de
rand van de grotere steden verpauperen zichtbaar.
Early warning: Groeiend aantal huwelijken is
tussen partners met gelijk opleidingsniveau. /
Groeiende werkloosheid in het middensegment.

Politieke verhoudingen: grote tegenstellingen en
afnemend vertrouwen
De meningenkloof tussen hoog- een laagopgeleid
leidt tot scherpe politieke tegenstellingen. Partijen
stellen zich op langs de kloof tussen kansarm en
kansrijk: er zijn geen brede middenpartijen meer,
die beide kampen aan zich weten te binden.
De aloude opdeling in links/rechts is volledig
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achterhaald. Politieke partijen profileren zich nu
anti-establishment, of juist kosmopolitisch. Onder
tegenstanders van het establishment neemt de
roep om een sterke leider toe: iemand die orde
op zaken kan stellen en opkomt voor de gewone
Nederlander die het steeds zwaarder heeft.
Beide politieke kampen zijn nauwelijks gericht op
het dichten van de kloof: juist die tegenstelling
geeft hen politieke brandstof. Partijen die relatief
veel lager opgeleide kiezers trekken willen niet
zo zeer investeren in onderwijs en scholing,
maar roepen vooral de elite tot orde die elkaar
baantjes toespeelt en de gewone man vergeet. De
kosmopolitische kant van het politieke spectrum is
eveneens huiverig voor structurele investeringen
in onderwijs, maar dan vooral omdat zij tegen
structurele overheidsinvesteringen zijn nu
Nederland economisch gezien in zwaar weer
verkeert.
Lager opgeleiden hebben minder vertrouwen
in de overheid. Onder lager opgeleiden die
langdurig werkloos zijn woedt de identiteitspolitiek
inmiddels al twee decennia onverminderd
door. Zij stemmen vaak op een partij die hen
aanspreekt op herkomst – of die nu Nederlands
of juist niet-Nederlands is. Voor hen is integratie
nog altijd een heet hangijzer. Inwoners met een
Nederlandse achtergrond benadrukken hun
Nederlanderschap vooral om aan te tonen dat
mensen met een migratieachtergrond anders zijn.
Deze Nederlanders vinden, afhankelijk van hun
herkomst, dat de politiek migranten voortrekt,
of juist dat de overheid niet voldoende optreedt
tegen discriminatie.
Remigratie is een politiek thema waarover de
meningen sterk verschillen. Sommigen juichen
remigratie toe: dat betekent minder competitie
om werk. Maar meer kosmopolitische partijen
maken zich zorgen: zij waarschuwen voor een
braindrain. En er gaan steeds meer stemmen
op om maatregelen te nemen die (r)emigratie
voorkomen of onaantrekkelijker maken.
Early warning: Daling aantal zetels van middenpartijen. / Populisme en anti-elite als politieke
thema’s.

De samenleving in 2030
Onderwijs: het onderwijssysteem onder druk
Er is al jaren geen geld beschikbaar voor
structurele investeringen in het onderwijs. De
kwaliteit van het Nederlandse onderwijssysteem
loopt gestaag terug. Door vergrijzing is het lastig
om voldoende docenten van goede kwaliteit voor
de klas te zetten. De inzet van technologie bleek
onvermijdelijk: leerlingen zitten in steeds grotere
klassen en leren veel digitaal. Digitale technologie
helpt leerlingen weliswaar om de lesstof onder de
knie te krijgen, maar een docent blijkt onmisbaar
voor alles eromheen: waardering, sociale
interactie en het ontwikkelen van vaardigheden
waarop je niet digitaal getoetst kunt worden. Er
zijn echter te weinig docenten en zij zijn veel van
hun tijd kwijt aan die leerlingen die extra aandacht
vragen in de klas, vanwege leerproblemen
of sociale problemen. De personele tekorten
worden deels opgevangen door ongediplomeerde
docenten of docenten die nog in opleiding zijn.
Doordat publiek onderwijs aan kwaliteit inboet,
ontstaat er een steeds grotere markt voor
privéonderwijs: van bijles tot privéschool.
Het onderwijsgeld is hoog, maar door hogere
salarissen zijn privéonderwijsinstellingen vaker in
staat om goede docenten aan te trekken. Ook de
private AI-scholen, waar kinderen naschools, in de
weekenden of vakanties online hun vaardigheden
bijspijkeren, worden steeds populairder.
Doordat kwaliteit van opleidingen terugloopt,
zoeken werkgevers steeds vaker aansluiting
bij onderwijsinstellingen. Werkgevers nemen
onderwijs of opleiding steeds meer in eigen hand.
Het aloude meester/gezel-model, maar dan in een
nieuw jasje. En uit nood geboren.
In het onderwijs is nauwelijks expliciete aandacht
voor diversiteit – herkomst doet er niet zo toe
in Nederland, is de redenering. Toch zorgt die
houding in de grote steden voor kritiek: leerlingen
hebben culturele wortels in alle windstreken, maar
de docenten en de lesstof sluiten daar niet per se
op aan.
Early warning: Bedrijfsleven neemt steeds meer
onderwijstaken over. / Groeiend aantal privéscholen in primair en voortgezet onderwijs. /
(Digitale) bijles als groeimarkt.

Arbeidsmarkt: je bent je eigen vangnet
Economisch gaat het slecht in Nederland,
desalniettemin zijn er in sommige sectoren
tekorten aan goed geschoolde arbeidskrachten.
Vooral in zorg, onderwijs en techniek blijft een
tekort bestaan. Dat komt doordat de kwaliteit
van opleidingen achterblijft en doordat een groot
aantal mensen in die sectoren de afgelopen
tien jaar met pensioen ging. Werkgevers richten
zich op ‘vergeten arbeidspotentieel’. Er is meer
aandacht en zorg voor oudere werknemers
om hen zo lang mogelijk te behouden. En
Nederlanders met een migratieachtergrond, die
voorheen minder snel werden aangesproken,
krijgen nu een kans om aan de slag te gaan.
Voorheen was dat soms lastig als je niet het
juiste netwerk had, de taal niet perfect sprak of
de sociale nuances op de werkvloer niet precies
kon aanvoelen. Maar in bepaalde sectoren is dat
steeds minder relevant.
Dat is niet in alle sectoren zo: de concurrentie
voor werk neemt toe. Dat komt door het
economisch klimaat, maar ook door de impact
van technologie. Doordat steeds meer repetitieve
taken worden geautomatiseerd, hebben vooral
werknemers uit de middengroepen het zwaar.
Voor hen is het niet makkelijk om zich snel om
te scholen of om nieuw werk te vinden – steeds
vaker voelen zij zich overbodig. Onderaan de
arbeidsmarkt is concurrentie tussen inwoners
met een Nederlandse achtergrond en inwoners
met een migratieachtergrond. Er gaan stemmen
op om het minimumloon te verlagen om robots
minder aantrekkelijk te maken voor werkgevers.
Tegenstanders vrezen echter dat dit de tweedeling
in Nederland alleen maar verder zal verdiepen.
Het collectieve vangnet van de overheid is minder
krachtig dan voorheen. ‘Participeren’ is je eigen
verantwoordelijkheid. Voorheen werd je vaak
gepusht om een baan te vinden in je oude beroep.
Maar nu beroepen verdwijnen of veranderen is
het belangrijk om snel op een nieuwe manier
aan werk te komen. Er is helemaal geen tijd
om iemand vier jaar opnieuw op te leiden.
Steeds meer bedrijven werken met ‘grijzepluk’:
werknemers die om- of bijgeschoold worden en
ondertussen aan de slag gaan. Niet iedereen lukt
dat: sommige mensen blijven zonder baan achter.
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Door technologie is het minder belangrijk om
de Nederlandse taal goed te beheersen – dat
geldt zowel voor de arbeidsmarkt als voor het
onderwijs. Door ICT kan informatie of leerstof
steeds beter worden overgedragen – iedereen
leert op een manier die bij hem of haar past. Kijk
bijvoorbeeld naar de bouwplaats, daar dragen
bouwvakkers een bril die live projecteert wat de
volgende stap is.
Early warning: Arbeidsmarktparticipatie
van inwoners met een migratieachtergrond
neemt toe.

Wonen: ons kent ons in de wijk
In de oververhitte huizenmarkt eind jaren ’10 had
niemand dit kunnen voorzien: de neergang van
de stad. Tien jaar geleden stegen de huizenprijzen
in de grotere steden snel, maar inmiddels zijn
er steeds meer signalen van verpaupering. Er
zijn te veel huizen gebouwd voor mensen die
niet kwamen. De woningen die er zijn, sluiten
bovendien slecht aan bij de bevolking: het
aantal alleenstaanden en ouderen groeit, terwijl
de woningvoorraad toch vooral uit grotere
gezinswoningen bestaat.
In grote steden ontstaan onveilige wijken met
hoge percentages werklozen, leegstand waar
voorheen detailhandel zat en verloederde
publieke ruimte. Daartegenover staan de gated
communities 2.0, waarbij de drempel bewust hoog
gemaakt wordt om het gebied te betreden als nietbewoner. Deze door hekken omringde, groene,
autovrije wijken met koopwoningen zijn wellicht
publieke ruimte, maar worden zo niet ervaren.

sociaaleconomische positie. De verschillen tussen
wijken nemen echter toe. Ruimtelijke segregatie
naar opleidingsniveau is een symptoom van de
achterliggende oorzaak: toenemende armoede
en groeiende sociaaleconomische verschillen.
Binnen de wijk is het ons kent ons en helpen
mensen elkaar waar mogelijk. Maar op nationaal
niveau brokkelt de sociale cohesie steeds verder
af: gesegregeerd wonen versterkt het gebrek aan
begrip tussen hoog- en laagopgeleid.
Herkomst is veel minder van belang dan de
sociaaleconomische positie. Maar wijken met veel
inwoners met een migratieachtergrond zijn wel
vaak de armste wijken. Het ‘negatieve buurteffect’
groeit: wonen in een arme wijk heeft een negatief
effect op de sociaaleconomische positie van het
individu. De problemen verdiepen zich eerder dan
dat zij worden opgelost.
Daar komen nog de effecten van emigratie en
remigratie bij. Kansrijke inwoners trekken als
expat weg naar Azië, waar de economie bloeit.
Ook vertrekken steeds meer arbeidsmigranten
– vooral van de eerste generatie – naar het land
van herkomst, wanneer die landen nieuwe kansen
bieden. Juist degenen die emigreren hebben vaak
een sterk netwerk, ook in de wijk, en dat maakt dat
hun vertrek duidelijke sociale gevolgen heeft op de
buurt. De huizenmarkt verandert, buurtcontacten
verslechteren en je ziet steeds meer verpaupering
in sommige wijken.
Early warning: In de grote steden neemt
de spreiding van de woningen in bezit van
corporaties af.

Het platteland krimpt snel: mensen blijven
wegtrekken uit regio’s in het noorden, oosten en
zuiden van Nederland. Het zijn vooral de hoger
opgeleiden die naar steden trekken, terwijl lager
opgeleiden op het platteland blijven. Zo wordt
de scheidslijn tussen hoog en laag opgeleid ook
steeds meer een geografische scheidslijn.

Zorg: te weinig handen aan het bed
Dat je tot je 74ste moet werken is zowel bij hoogals laagopgeleiden te merken aan de gezondheid.
De ouderdomsburn-out is een groot probleem
onder de gehele beroepsbevolking. Oudere lager
opgeleiden in zware beroepen tellen daar nog
eens grote, fysieke gezondheidsklachten bij op.

Er is minder sociale mobiliteit dan voorheen en
dat zorgt er ook voor dat er minder geografische
mobiliteit is. En dat zie je terug in de wijk: wijken
worden steeds homogener als het gaat om

Die gezondheidsverschillen tussen hoog en
laag opgeleid zijn niet alleen terug te voeren op
werk, maar gaan ook over levensstijl. Tussen
laag- en hoogopgeleiden is het verschil in
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levensverwachting inmiddels zo’n tien jaar. Die
verschillen zijn ruimtelijk te zien: in een stad kun
je van de ene in de andere wijk stappen en gaat
de gezonde levensverwachting direct met zo’n
vijftien jaar omlaag. Ook bij de ervaren gezondheid
speelt sociaaleconomische status een rol: mensen
ervaren een slechtere gezondheid, naar mate ze
ouder zijn of lager opgeleid.
In de zorg is het tekort aan handen aan het bed
groot. Mensen worden steeds ouder, en de
groep ouderen tegenover werkenden stijgt. De
zorgvraag is groot, de overheidsuitgaven aan zorg
stijgen elk jaar. In deze periode van economische
stagnatie is het steeds lastiger om collectieve zorg
te financieren. Privéklinieken, waar de wachttijden
korter zijn, schieten echter als paddenstoelen uit
de grond. En dat vergroot het tekort aan kundig
personeel in de reguliere zorg.
Er zijn nauwelijks nog middelen om kennis op
te bouwen over gezondheidsverschillen die met
herkomst te maken hebben. In de jaren ’10 was
daar wel ruimte voor, maar de afgelopen jaren is
de kennis die daarover was opgedaan ongemerkt
afgebouwd.
De vergrijzing zet ook mantelzorgers onder
grote druk. Het zorgaanbod wordt waar mogelijk
ingevuld met behulp van zorgbots. Zij worden
ingezet om mensen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen. De basic zorgbots in het basispakket
ondersteunen met de dagelijkse zorgvraag en
huishoudelijke taken: ze delen medicijnen uit,
kunnen je uit bed helpen en stofzuigen. Duurdere
zorgbots zijn een stuk geavanceerder: ze bereiden
maaltijden en je kunt zelfs een behoorlijk gesprek
over het weer voeren.
Een grote ontwikkelingsorganisatie is bezig
om zorginstellingen in Nederland te koppelen
aan zorg- en onderwijsinstellingen in Afrika.
Het partnerschap behelst dat Nederland voor
Afrikaanse jongeren de volledige opleiding tot
verpleegkundige financieren, waarna ze een aantal
jaar in Nederland komen werken.
Early warning: Verschil in levensverwachting
tussen hoog en laag opgeleid neemt toe
(is nu ca. 6 jaar).
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Scenario B

Anonieme samenleving
Economische
ontwikkeling

Economische groei

Demografische
ontwikkeling

Bevolkingsgroei tot 18 miljoen inwoners in 2030

Oorzaak: grote innovatiekracht Europa / Nederland
Migratiesaldo +50.000 per jaar
Samenstelling: ca. 67% Nederlands; 15% Westers; 18% Niet-Westers
Migranten: vooral arbeidsmigranten uit EU en uit Afrika

Nederland in
de wereld

De sterke EU stelt zich open op: er is – zo veel mogelijk – vrij verkeer van mensen,
ideeën en producten
Nederland geldt als innovatief gidsland: verduurzamen van de nexus water /
energie / landbouw

Perceptie
migranten /
migratie

Migranten worden gezien als noodzakelijke en welkome aanvulling op de Nederlandse samenleving / economie
Mensen worden minder snel beoordeeld op hun herkomst
Media berichten niet anders over inwoners met een Nederlandse achtergrond dan
over inwoners met een migratieachtergrond

Sociale verhoudingen

Diversiteit is de norm
De digitale leefwereld komt eerst: daar ontmoeten mensen vrienden/partner
Kritiek: mensen leven te veel langs elkaar heen en te weinig met elkaar
Er is een groep achterblijvers, die sterke onvrede uit op politiek/overheid en andere
groepen
In grotere steden wordt de Nederlandse taal minder belangrijk

Politieke verhoudingen

Opkomst verkiezingen loopt terug, bevolking denkt steeds vaker lokaal (en digitaal)
mee
Groeiende groep inwoners mag lokaal/nationaal niet stemmen: is de politiek nog wel
voldoende representatief?
Nieuw politiek thema: wens om tijdelijke migranten langer te behouden voor Nederland

Onderwijs

Onderwijsinstellingen als knooppunt in de samenleving: leven lang leren; hoog niveau onderwijs door investeringen
Burgerschap / diversiteit belangrijke thema’s in het onderwijs
Flexibel onderwijs door technologie

Arbeidsmarkt

Werkvloer is een afspiegeling van de diverse samenleving
Afname (onbedoelde) discriminatie
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Arbeidsmarkt

Grote impact technologie: daardoor is het o.a. gemakkelijker samenwerken tussen
mensen die verschillende talen spreken

Wonen

Veel nieuwbouw om tegemoet te komen aan sterke bevolkingsgroei
Gentrificatie: meer gemengde wijken, vaak met sterke ‘wijkcultuur’
Klein aantal wijken bij grote steden verpaupert snel

Zorg

Veel innovatie (robotisering, IT) in de zorg
Spanning op zorgsysteem door grote diversiteit in de bevolking: veel verschillende
groepen naar herkomst, waardoor het lastig is specialistische kennis op te bouwen
Groeiende psychische zorgvraag die samenhangt met werkstress en eenzaamheid

Samenvatting scenario B
Anonieme samenleving
We leven in een multipolaire wereld. Er is veel
verkeer – in mensen, goederen en ideeën –
tussen mogendheden in Azië, de Verenigde
Staten en Europa. De Nederlandse economie
bloeit. Nederland geldt internationaal als
koploper op het gebied van landbouw,
watermanagement en klimaatadaptatie.
Die kennis wordt internationaal vermarkt.
Nederland is een aantrekkelijk vestigingsland
voor migranten: er is veel werk en het is er
prettig wonen met goed onderwijs, goede
bereikbaarheid en een ontspannen sfeer.
Daardoor groeit de bevolking.

grotere steden impact: op straat worden veel
verschillende talen gesproken en er wordt
gemopperd dat je de buren niet meer kent.

De digitale leefwereld komt eerst: vaak
ontmoeten mensen online hun vrienden en
geliefde. Door voortschrijdende digitalisering
is er nauwelijks noodzaak om het huis uit
te gaan voor boodschappen, om te leren of
om te werken. We leven in Nederland langs
elkaar heen en niet zozeer met elkaar. Het
lijkt of vooral (economische) prestaties tellen
in Nederland: zolang je meedoet, is er voor
iedereen plek. Diversiteit – ook naar herkomst
– is de norm.

In de stad gebeurt het. Door de grote
vraag naar woonruimte, moest het aanbod
wel volgen. Ook hier biedt technologie de
uitkomst: huizen worden binnen een dag
geprint, gestapeld en zijn zelfvoorzienend
wat betreft water en energie. Er is een grote
sociaaleconomische mobiliteit en daardoor
ontstaan gemengde wijken. Maar het is de
vraag of dat niet een tussenstadium is: veel
oorspronkelijke bewoners worden verder naar
buitenwijken gedreven.

De organisatie van werk is flexibel: een ruime
meerderheid werkt projectmatig en voor
verschillende organisaties. Dat maakt ook
kwetsbaar: als er een economische recessie
komt, hebben veel mensen weinig om op
terug te vallen. Er is veel arbeidsmigratie van
en naar Nederland. Dat heeft vooral in de

Nederlanders worden steeds gezonder, maar
hebben tegelijkertijd steeds meer zorg nodig.
Dat komt doordat mensen ouder worden en
doordat ziektes al in een vroeger stadium
gedetecteerd kunnen worden. In de zorg
vinden mensen gemakkelijk werk en er worden
steeds meer zorgbots ingezet.
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Het onderwijs past zich aan jou aan, in
plaats van het oude model waarin je in het
onderwijssysteem moest passen. Maatwerk
is mogelijk door technologie. De impact van
technologie maakt ook dat taalbeheersing
minder belangrijk is: technologie is overal
om ons heen en helpt ons door te vertalen of
augmented beelden op te roepen. Dat zie je
ook terug op de werkvloer: diversiteit is een
gegeven en werknemers vormen steeds vaker
een afspiegeling van de bevolking.

Nederland in 2030
Economische groei
Het gaat Nederland voor de wind, sinds
2014 groeit de economie onafgebroken. De
Nederlandse economie leunt nog altijd sterk
op handel, maar ook de kennis en expertise
van Nederland op het gebied van landbouw,
watermanagement en klimaatadaptatie zijn een
sterk exportproduct. Het afgelopen decennium
zijn de gevolgen van klimaatverandering overal
merkbaar.
Kennis en data zijn belangrijk kapitaal in de
mondiale economie. Critici waarschuwen ervoor
dat deze economische ‘grondstoffen’ nauwelijks
aan Nederland te binden zijn. De Nederlandse
economie is sterk afhankelijk van internationale
uitwisseling van mensen, kennis en data.
En daarmee zeer gevoelig voor geopolitieke
spanningen. Al lijken conflicten momenteel ver
weg, de geschiedenis leert dat de balans snel
verstoord kan zijn. Is Nederland daar wel op
voorbereid?
En er is nog een andere keerzijde. Hoewel het
maatschappelijk midden groeit, blijft er een
groep inwoners die moeilijk mee kan komen. De
economische voorspoed gaat grotendeel aan hen
voorbij en het blijft lastig om hen te betrekken bij
de Nederlandse samenleving.
Early warning: Toenemend aantal internationale organisaties/multinationals verhuist na Brexit
naar Nederland.

Bevolkingsgroei
De bevolking groeit gestaag door migratie. De
oorspronkelijk Nederlandse bevolking vergrijst.
Daar staat tegenover dat Nederland een
aantrekkelijk vestigingsland is voor migranten.
Er is veel praktisch werk: in de bouw, de zorg
en de techniek. En er is nog meer behoefte aan
kenniswerkers in de innovatieve economie. In
Nederland is ruimte voor iedereen die mee kan
doen op de arbeidsmarkt.
Veel migranten vinden het prettig wonen in
Nederland. De kwaliteit van leven trok gedurende
de jaren ’20 veel migranten uit opkomende

economieën als China en Rusland. Hoewel ook
in hun thuisland de economische groei voortzet,
wonen zij graag tijdelijk in Nederland. Nederland
is goed bereikbaar – de poort naar Europa – en
biedt goed onderwijs, mooie steden, genoeg
groen en een ontspannen sfeer op straat.
Nederland staat bekend als een tolerant land,
waar ruimte is voor mensen met verschillende
culturen en ideeën.
Tijdelijke migratie komt veel voor: ook
Nederlanders werken, studeren of wonen vaak
enkele jaren in het buitenland.
Early warning: Positief migratiesaldo. / Meer
tijdelijke migratie. / Scheiding tussen arbeidsmigranten en asielmigranten wordt minder
belangrijk.

Nederland in de wereld: de koopman
In 2030 leven we in een multipolaire wereld
met verschillende machtsknooppunten. De
belangrijkste machtscentra liggen weliswaar in
Azië, maar de VS en Europa tellen nog altijd mee.
Hoewel wereldwijd de middenklasse sterk groeit –
vooral in Azië en Afrika – is de levensstandaard in
Europa nog altijd hoog. Europa is dus niet zozeer
ingehaald, Azië komt eerder langszij.
De Europese Unie werkt nauw samen, maar wel
vooral op economisch vlak. Het vertrek van de
Britten – en de diepe economische crisis die het
land daarna trof – staat velen nog scherp op
het netvlies. Vandaar dat de EU op veel steun
kan rekenen van de bevolking van lidstaten.
De Europese Unie is wel steeds minder een
waardengemeenschap: de EU spreekt meer over
economische concurrentie en innovatie, dan
mensenrechten en sociaal beleid. De Nederlandse
positie in Europa is sterk: na Brexit vestigden veel
multinationals en internationale organisaties hun
Europese kantoor in Nederland.
De klimaatverandering is een belangrijke
katalysator van de economische groei van
Nederland: hierdoor groeit de vraag naar
expertise op de nexus voedsel, water en energie.
Nederland geldt als gidsland: Nederland laat zien
hoe een sterk verstedelijkt gebied, bedreigd door
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een stijgende zeespiegel en toenemend extreem
weer, zich kan aanpassen aan een veranderend
klimaat.
Early warning: Groei export bij bedrijven die
opereren op de nexus voedsel/water/energie.

Samenleven in 2030
Perceptie migratie/migranten: iedereen mag meedoen
Identiteit is meervoud. Je bent niet maar één ding,
je hebt niet maar één identiteit. Voor verschillende
interesses hebben mensen een wisselende
sociale cirkel – zowel digitaal als fysiek. Daarom
worden mensen in Nederlandmee minder dan
voorheen beoordeeld naar herkomst. Het gaat
erom dat je meedoet, het gaat veel meer om je
maatschappelijke bijdrage. Het is bovendien een
steeds vertrouwder straatbeeld: al jaren groeien
generaties op in Nederland, voor wie een zeer
diverse bevolking de norm is.
Het is heel normaal om je achtergrond uit te
dragen – en dan doe je alsnog mee. Mensen
komen elkaar tegen op de werkvloer. En ze leren
elkaar online kennen. Er ontstaan meer relaties
tussen mensen van verschillende herkomst. Dat
maakt dat samenleven gemakkelijker gaat.
In Nederland heerst over het algemeen een
positief beeld over migratie en migranten. De
economische meerwaarde – of in sommige
gevallen zelfs economische noodzaak – van
migranten is breed geaccepteerd. Diversiteit is
de norm en er ligt geen vergrootglas meer op
culturele verschillen naar herkomst. Natuurlijk
geldt dat niet voor de gehele bevolking. Ook een
bloeiende economie kent achterblijvers en zij
concurreren relatief vaak met migranten voor
werk of huisvesting. Daar bestaan nog altijd
negatieve sentimenten tegenover buitenlanders.
Early warning: Herkomst wordt in de media
minder vaak benoemd.

Sociaal-culturele verhoudingen: we leven in een
(digitale) bubbel
De spanningen rond herkomst zijn het afgelopen
decennium sterk afgenomen. Je bent wat je doet,
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niet waar je vandaan komt. De Nederlandse
samenleving staat bekend als sterk individualistisch
en mensen ontmoeten elkaar minder snel. Dat
heeft verschillende oorzaken. Deels komt het
door de bezorgeconomie: al je boodschappen en
aankopen doe je online en worden thuisbezorgd.
Naar het centrum van de stad gaan mensen nog
wel, maar dan vooral voor een terrasje, of om naar
het theater of de bioscoop te gaan.
Een andere oorzaak is dat sociale netwerk steeds
vaker digital first worden gevormd. Via social
media kom je snel terecht op feeds van mensen
die op jou lijken. Mensen ontmoeten hun vrienden
of partner vaak online. En zo bepaalt je digitale
bubbel ook vaak de fysieke contacten die je hebt.
Er is weinig animositeit tussen bubbels, maar
mensen zoeken niet zo snel iemand op die heel
anders in het leven staat. Niet iedereen kan
zo gemakkelijk meekomen: er zijn mensen die
zichzelf digitaal minder goed kunnen presenteren
en daardoor grote sociale druk voelen. Anderen
vinden het moeilijk dat fysieke contacten en
activiteiten vaak worden overgenomen in de
digitale wereld. Er is een toename aan stress,
eenzaamheid en andere psychische klachten.
Dat leidt ook tot zorgen: leven we in Nederland
niet te veel langs elkaar? We zijn weliswaar
gewend aan een divers straatbeeld, maar de kring
van familie en naaste vrienden is vaak minder
divers. Het lijkt of het ‘morele offensief’ van eind
jaren ’10 niet bij iedereen blijvend effect heeft
gesorteerd. Toen waren er felle discussies over
‘witte onschuld’ en de discussie over macht en
seksueel overschrijdend gedrag onder de noemer
#metoo. Hierover bestaat onvrede, vooral onder
hoger opgeleiden uit migrantengemeenschappen.
Zij hebben de capaciteiten om zich nadrukkelijk uit
te spreken over identiteit. Hun identiteit is hybride
en heeft zowel te maken met Nederland, als
met de cultuur uit het land van herkomst. In het
huidige debat wordt identiteit nogal platgeslagen
volgens hen: je bent wat je doet, alleen de
(economische) prestaties tellen. Veel Nederlanders
missen het gevoel bij een groep te horen in deze
geïndividualiseerde samenleving.
In grotere steden is de voertaal in de publieke
ruimte steeds vaker Engels, of Turks, Marokkaans,

Russisch, Pools of Duits – op het terras, in de
winkel. Daar is niet iedereen gelukkig mee: de
beheersing van de Nederlandse taal loopt terug.
Er wordt steeds vaker gemopperd op expats in
de buurt. Maar die onrust gaat verder: expats
hebben steeds vaker belangrijke functies in het
bedrijfsleven en in de publieke sector. De hoogste
ambtenaar van gemeente Den Haag is een Duitser
die gebrekkig Nederlands spreekt. Voorheen ging
de discussie over buitenlandse investeringen
en overnames in de energie en telecomsector,
inmiddels is er steeds meer discussie over de
vraag of het wenselijk is dat er steeds minder
Nederlanders op sleutelposities in eigen land zitten.
Early warning: Meer expats op sleutelposities,
ook bij de overheid. / Toenemend aantal relaties
ontstaat online.

Politieke verhoudingen: de ongeïnteresseerde
samenleving
De landelijke politiek kan op een groeiende
desinteresse rekenen. Veel van de
maatschappelijke vragen worden inmiddels
lokaal of supranationaal gesteld én beantwoord.
Denk aan thema’s als zorg, de energietransitie
en digitale privacy. De opkomst bij landelijke
verkiezingen loopt al jaren terug en er is groeiende
weerstand tegen bemoeizucht van de nationale
overheid. Er gaan steeds stemmen op om een
kiesplicht in te stellen om de ‘ongeïnteresseerde
samenleving’ toch te betrekken. Sommigen pleiten
voor tijdelijk kiesrecht voor tijdelijke inwoners van
Nederland, om te voorkomen dat de overheid aan
legitimiteit inboet.
Ook lokaal wordt naarstig gezocht naar geschikte
manieren om de bevolking te raadplegen. Er
zijn lokale, digitale buurtraden die de gemeente
adviseren. Het kost echter veel moeite om ervoor
te zorgen dat zo’n buurtraad representatief is.
Vooral in de grotere steden wonen steeds meer
mensen slechts tijdelijk. Dat leidt tot een zekere
desinteresse in de publieke zaak: politiek kan hen
weinig schelen. Veel tijdelijke migranten mengen
zich nauwelijks in de buurt. Sommigen zoeken de
relatieve anonimiteit van de stad, maar anderen
hebben het gevoel dat iedereen langs elkaar heen
te leeft.

Er spelen veel politieke vragen die gaan over
samenleven met een zo diverse bevolking.
Hoe gaan we om met de Nederlandse taal?
Moet iedereen Nederlands spreken, of kun
je je havo ook in het Engels doen? Wanneer
krijg je stemrecht in Nederland? Wat is de
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven
tegenover arbeidsmigranten die zij aantrekken?
Early warning: Opkomst verkiezingen loopt terug. /
Groeiend percentage inwoners mag niet stemmen
bij landelijke/lokale verkiezingen.

De samenleving in 2030
Onderwijs: meer maatwerk
Het aandeel hoger opgeleiden onder de bevolking
neemt toe. De onderwijsprestaties van kinderen
met een migratieachtergrond zijn niet te
onderscheiden van kinderen met een Nederlandse
achtergrond: zij gaan even vaak naar het vmbo, de
havo of het vwo.
Diversiteit is de norm, zowel in de klas als op
de arbeidsmarkt. Scholen zijn het knooppunt
van de samenleving: hier komen kinderen van
verschillende achtergronden met elkaar in contact.
In het onderwijs is het soms lastig dat migranten
korte tijd in Nederland verblijven. Veel kinderen
zijn hier slechts een paar jaar, sommigen zelfs
maar één seizoen. Het onderwijssysteem wordt
daardoor noodgedwongen flexibeler. In overleg
kan er veel in de klas.
Dat komt gedeeltelijk doordat leerlingen ook
leren in een digitaal klaslokaal – via een touchtafel krijgen zij opdrachten die bij hun (taal)niveau
passen. Zo kan een nieuwkomer direct wiskunde
op hoog niveau volgen, terwijl hij of zij nog geen
woord Nederlands spreekt. In het onderwijs is
er veel aandacht voor creatief ontwerpen en het
zelf maken van dingen. Dat was hoog nodig, want
juist aan die vaardigheden is veel behoefte op
de arbeidsmarkt. Met name op het gebied van IT
en techniek gaat het goed: er is veel veranderd
in het onderwijs om dat gat tussen onderwijs en
arbeidsmarkt te dichten.
Door al deze ontwikkelingen is taal wat
minder belangrijk geworden. Werk is de
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belangrijkste factor in integratie. Toch zijn er veel
schakelprogramma’s voor taal, zodat leerlingen en
studenten stap voor stap het Nederlands leren:
dat is nodig om kinderen gelijke kansen te kunnen
bieden – nu met voetballen op het schoolplein,
later met solliciteren op een baan.
Burgerschap en diversiteit zijn belangrijke thema’s
in heel Nederland – ook op de lerarenopleiding.
Op school worden ouders betrokken bij deze
thema’s. Wat is burgerschap voor hen, en
waar zitten verschillen en overlap? In grote
steden met een zeer diverse bevolking worden
andere accenten gelegd dan in meer homogene
gemeentes. De diversiteit van de bevolking wordt
gespiegeld in docenten: er staan steeds meer
mensen met een migratieachtergrond voor de
klas.
Early warning: Meer maatwerk op taalniveau
in het onderwijs. / Groeiend percentage schoolgaande kinderen is korter dan vijf jaar in Nederland.

Arbeidsmarkt: diversiteit is een gegeven
In de organisatie van werk is veel veranderd.
De hiërarchische organisatie van de 20e
eeuw behoort echt tot het verleden. Tijdelijke
verbindingen tussen werkgever en werknemer
zijn de norm: een ruime meerderheid van de
beroepsbevolking heeft geen vast dienstverband.
Anders gezegd: er is niet zo gek veel verschil
tussen een werknemer en een ondernemer.
Dat brengt ook onzekerheid met zich mee: heb
ik volgende maand wel een nieuw project? En
wat als er een economische recessie optreedt?
Mensen lopen zichzelf soms voorbij in de strijd
om zich te kunnen onderscheiden op talent.
Het combineren van leren, werken, opdrachten
binnenhalen en zorgtaken is niet voor iedereen
gemakkelijk en al jaren stijgt het aantal burnoutklachten.
Begin jaren ’20 was de arbeidsmarkt nog redelijk
gesegregeerd: mensen werkten vooral binnen
de eigen culturele groep. Die gesegregeerde
arbeidsmarkt leidde tot sterke concurrentie:
Nederlandse ondernemers werden uitgedaagd
door ondernemers met een migratieachtergrond
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die andere klanten wisten binnen te halen met
nieuwe ideeën. Het besef dat diversiteit loont
werd steeds breder gedeeld.
Inmiddels is diversiteit een gegeven in het
bedrijfsleven. Werkgevers zijn altijd op zoek naar
talent en iemands afkomst speelt nauwelijks
een rol voor hen. Sterker nog, zij kijken over de
grenzen heen. De meerwaarde is niet alleen
meer innovatie door meer ideeën, maar ook een
bredere klantenkring. Migranten vinden sneller
werk dan voorheen en geven bovendien aan dat
zij minder vaak het gevoel hebben gediscrimineerd
te worden.
Je kunt je werk niet meer voorstellen zonder
technologie: iedereen heeft een digitale assistent.
Technologie bevindt zich meer en meer op
de achtergrond – we kijken niet meer de hele
dag naar een scherm, maar roepen af en toe
een holografisch scherm op. De aansturing
van de digitale assistent gaat via spraak. En
zelfs aansturing via je gedachten is nabij: het
onderzoek naar Brain Computer Interfaces is het
experimentele stadium voorbij. Er zijn bots in
de zorg, op de bouwplaats, op het station en als
beveiliger in kantoorgebouwen. Auto’s die nu op
de weg komen rijden allemaal autonoom.
Dat vraagt om snelle ‘updates’ van kennis en
kunde: leren en werken gaan steeds meer samen.
Al je opgedane kennis en vaardigheden op de
werkvloer worden gecertificeerd in je skillspaspoort. Een goed gevuld paspoort is goud
waard. De inzet van technologie maakt ook dat
de arbeidsmarkt minder talig is. Bovendien helpt
technologie om snel en objectief vast te stellen
welke competenties mensen bezitten. Lange,
schriftelijke vragenlijsten en sollicitatiebrieven zijn
verleden tijd. Tegenwoordig doen sollicitanten en
werknemers een interactieve test in een virtuele
omgeving.
De klassieke verzorgingsstaat is wel veranderd.
Het is niet per se zo dat de breedste schouders
de zwaarste lasten dragen. Het belastingstelsel
lijkt vooral ingericht op de BV Nederland: zo min
mogelijk lasten voor ondernemers. En dat is niet
zonder effect. Internationaal opererende bedrijven
vestigen zich steeds vaker in Nederland. Voor

bedrijven is het gemakkelijk om internationaal
talent aan te trekken. Maar critici stellen dat de
burger – en zeker de burger die niet gemakkelijk
meekomt – te weinig wordt geholpen.
Ondanks de economische voorspoed blijft er
een groep achterblijvers. Dat zijn vaak mensen
zonder werk: het is niet gemakkelijk om uit
zo’n situatie te komen. Die groep bestaat voor
een deel uit vluchtelingen die naar Nederland
komen met een laag opleidingsniveau en een
grote taalachterstand. Zij concurreren direct
met achterblijvers van Nederlandse afkomst. En
dat leidt vaak tot sociaal-culturele spanningen.
Nieuwkomers hebben het gevoel dat ze geen
eerlijke kans krijgen en inwoners met een
Nederlandse achtergrond vinden het oneerlijk
dat zij de concurrentie aan moeten gaan om
betaalbare woonruimte en werk. Beide groepen
voelen zich niet gehoord door de politiek.
Early warning: werknemersbestand van een
(groter) bedrijf/organisatie is in overeenkomst
met de bevolkingssamenstelling naar herkomst.

Wonen: gentrificatie en grote mobiliteit
Tien jaar geleden bestonden nog grote zorgen om
krimp op het platteland: de bevolkingsomvang
liep terug en dat had grote impact op de lokale
economie en de leefbaarheid. Voorzieningen
verdwenen en dat dreef vooral jongeren richting
de stad. De bevolkingsgroei van het afgelopen
decennium deed het tij keren.
De bevolkingsgroei concentreerde zich begin
jaren ’20 vooral in steden, maar de afgelopen
jaren wint het platteland aan populariteit.
Steeds meer mensen zoeken rust en ruimte
om te wonen. Krimpregio’s profiteren van de
economische groei in combinatie met de komst
van migranten. Juist door migranten worden
vacatures in de zorg vervuld en doordat families
zich vestigen blijven scholen, cultuurhuizen
en sportverenigingen open. Bovendien wordt
Nederland steeds meer gezien en bestuurd als
één stedelijk gebied. De verschillen tussen stad en
platteland nemen af.

De bevolkingsgroei leidde een aantal jaar geleden
tot enorme tekorten op de woningmarkt. In
hoog tempo werden nieuwe woningen gebouwd.
Woningen worden inmiddels in de fabriek of
op de bouwplaats zelf geproduceerd, binnen
een dag neergezet en zijn volledig circulair en
energiepositief – ze produceren dus meer energie
dan ze zelf opmaken. Er is veel vraag naar tiny
houses voor tijdelijk gebruik: zo kun je redelijk
voordelig middenin de stad wonen.
Nederlanders verhuizen vaker dan vroeger. Dat
komt door tijdelijke migratie, doordat mensen
overal door het land werken en ook doordat de
sociaaleconomische mobiliteit is toegenomen:
als mensen meer verdienen, willen zij beter
wonen. Daardoor treedt in veel middelgrote en
grote gemeenten gentrificatie op. Inwoners met
een hoger inkomen verdrijven inwoners met
een lager inkomen naar de rand. Die opwaartse
mobiliteit heeft weinig met herkomst te maken,
en zo ontstaan meer gemengde wijken. Ook in
buurten die traditioneel ‘wit’ waren, vestigen zich
steeds meer (tijdelijke) migranten en mensen met
een migratieachtergrond. Dat zorgt soms voor
spanningen, mensen met een andere culturele
achtergrond moeten aan elkaar wennen.
Toch worden wijken geen eenheidsworst. Het zijn
vaak juist de wijken met een duidelijke ‘wijkcultuur’
die sterk in trek zijn. Naast een Chinatown hebben
grotere steden vaak ook een Levant-wijk met een
smeltkroes van invloeden uit het Midden-Oosten,
Noord-Afrika en Nederland. De Amsterdamse
Javastraat liep daarin tien jaar geleden al op de
troepen vooruit. Een keerzijde is er ook: soms
blijkt gentrificatie een tussenstadium. Armere
inwoners worden naar de rand van de stad
gedreven. En zo blijft er een klein aantal zeer
slechte wijken over aan de randen van de grotere
steden. In deze wijken is veel armoede, voor
inwoners van deze wijken is het lastig om goed
werk te vinden en ook het opleidingsniveau van
hun kinderen blijft achter.
Early warning: Snelle toename woningbouw. /
Toename aantal verhuizingen per huishouden.
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Zorg: diversiteit is een grote uitdaging
Het is paradoxaal: Nederlanders worden steeds
gezonder, maar hebben tegelijkertijd steeds meer
zorg nodig. Mensen worden ouder en blijven
langer vitaal. Maar door zorgtechnologie zijn we
steeds beter in staat om al in een vroeg stadium
signalen van een aandoening op te sporen. Zorg
krijg je vaak digitaal aangeboden: sensoren in je
smartphone, huis, op de werkplek en soms in het
lichaam meten de gezondheid minutieus. Vaak
wordt de diagnose ook digitaal gesteld en krijg je
een online behandelingsplan. We gaan nauwelijks
nog naar een huisarts bij een aanhoudende
verkoudheid. Sommige ouderen vinden dat
een gemis: zij vinden dat de kwaliteit van de
zorg achteruitgaat, doordat alles digitaal wordt
georganiseerd. Bovendien is het niet vanuit elke
cultuur en religie gewenst om de gezondheid zo
uit handen te geven aan technologie.
De Nederlandse bevolking is divers naar herkomst
en dat zorgt voor spanningen op het zorgsysteem.
Voorheen was er een aantal grote groepen
migranten waar kennis over werd opgebouwd.
Inmiddels zijn er zo veel kleinere groepen, dat het
lastig is om die kennis op te bouwen. En daarom is
het moeilijk om gezondheidsgedrag in te schatten
– als je niet weet wat het culturele mechanisme is
waarom men bepaalde denkbeelden en gedrag
heeft, is het lastig om goede zorg te bieden.
Niet iedereen in Nederland beheerst de
Nederlandse taal voldoende. Bovendien vergrijzen
ook veel migrantengroepen – en een deel valt
daarbij terug in de moedertaal. Technologie biedt
ten dele een uitkomst – een bot kan in elke taal
spreken en er is goede live-vertaalsoftware voor
zorgprofessionals. Maar een taalbarrière staat
warm menselijk contact wel in de weg.
Early warning: Te weinig kennis over culturele gezondheidskenmerken en -verschillen om
mensen goed te kunnen helpen.
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Scenario C

Versplinterde samenleving
Economische
ontwikkeling
Demografische
ontwikkeling

Economische stagnatie
Oorzaak: financiële crisis Europa door groeiend protectionisme en afname
globalisering wereldeconomie
Bevolkingsgroei tot 18 miljoen inwoners in 2030
Migratiesaldo +50.000 per jaar
Samenstelling: ca. 67% Nederlands; 13% Westers; 20% Niet-Westers
Migranten: arbeidsmigranten, vluchtelingen komen in pieken en dalen
(klimaat, conflict)

Nederland in
de wereld

Nederland is gesloten en vooral naar binnen gericht

Perceptie
migranten /
migratie

Migranten worden door sommigen gezien als bedreiging voor de Nederlandse
samenleving en cultuur; geweld tussen groepen met verschillende herkomst

Buitenlandse inmenging: landen van herkomst houden grip op
diasporagemeenschappen in Nederland

Meer (openlijke) discriminatie, o.a. door felle toon media en politiek
Mensen zijn saamhorig binnen de eigen etnische/culturele groep, maar staan
steeds negatiever tegenover andere groepen
Afnemend draagvlak migranten en vluchtelingen

Sociale verhoudingen

Het verdelingsvraagstuk zet spanningen op scherp; steeds meer gewelddadige
conflicten
Groepen leven in een eigen werkelijkheid: alternative facts worden alternative realities
Er ontstaan wijken waar de overheid (bv. politie) nauwelijks toegang heeft

Politieke verhoudingen

Politiek vooral georganiseerd naar herkomst: elke groep een eigen partij

Onderwijs

Grote financiële en personele tekorten in het onderwijs

Politieke versplintering: openbaar bestuur wordt gehinderd, doordat het steeds
lastiger wordt een meerderheidscoalitie te vinden (zowel lokaal als nationaal)

Onderwijsinstellingen niet meer in staat om verschillen te overbruggen, verschillen
tussen scholen nemen toe
Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt georganiseerd naar etnische scheidslijnen: nieuwe verzuiling
Beperkte sociaal economische mobiliteit (ook binnen de eigen groep),
door aanhoudende economische stagnatie

Wonen

Toename ruimtelijke segregatie naar herkomst en inkomen
Toename verpaupering van wijken (in grotere steden)
Protest over huisvesting vluchtelingen
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Zorg

Collectiviteit zorgsysteem staat onder druk, door afnemende solidariteit
op nationaal niveau
Verzuiling in de zorg: gemeenschappen organiseren zorg onderling
Protest over bekostiging relatief grote zorgvraag vluchtelingen

Samenvatting scenario C
versplinterde samenleving
In het economische geweld tussen Azië en
de Verenigde Staten blijft Europa achter: de
Europese economie verkeert in crisis en het
continent vergrijst sterk. In Europa is het ieder
voor zich: elk land probeert bilaterale deals te
sluiten met Aziatische mogendheden, om daar
zelf economisch beter van te worden.

veel onderling: eigen onderwijs, werken met
gelijkgestemden en ook in de zorg ontstaan
veel particuliere initiatieven. Ook wijken
worden steeds eenvormiger: er zijn buurten
waar de voertaal Pools is, er zijn streng
christelijke gebieden en moslimwijken. Slechte
wijken zakken verder af – de media spreken
inmiddels over getto’s. Zo is de nieuwe
verzuiling een feit.

Ook Nederland is in 2030 vooral gericht
op binnenlandse problematiek. Ook in
Nederland gaat het economisch slecht
en er is hoge werkloosheid, vooral onder
mensen die voorheen een baan hadden in
het middensegment. Daar verdwenen en
verdwijnen veel banen door automatisering
en digitalisering.

Solidariteit bestaat dus binnen etnische
groepen, maar tussen groepen staan de
verhoudingen op scherp. Etnische groepen
volgen hun eigen mediakanalen en daardoor
leven groepen in een andere werkelijkheid.
Alternative facts heette dat in 2019, inmiddels
hebben we het over alternative reality.
Gelijkgestemden vinden elkaar online en zijn
snel gemobiliseerd. Kleine online spanningen
monden algauw uit in gewelddadige conflicten
op straat. Er zijn zelfs straten en wijken
waartoe de politie geen toegang heeft.

Hoewel het economisch slecht staat, is
Nederland nog altijd een immigratieland.
Elders in Europa gaat het economisch
nog minder goed en daarnaast vragen
oorlogs- en klimaatvluchtelingen asiel aan in
Nederland. Het draagvlak voor de opvang van
vluchtelingen is historisch laag.
De Nederlandse samenleving is sterk
versplinterd. De scheidslijnen zijn vooral
etnisch en religieus/cultureel. Binnen groepen
bestaat een sterke saamhorigheid: we
moeten het samen doen. Groepen regelen

Nederland lijkt steeds onbestuurbaarder te
worden. Ten tijde van de verzuiling in de 20e
eeuw was Nederland relatief bestuurbaar door
uitruil tussen de elites van de verschillende
zuilen. Nu is er van die uitruil geen sprake.
Formaties duren inmiddels zo lang, dat er
vaak digitale referenda en gelote burgerraden
bijeen worden geroepen, zodat burgers per
thema hun voorkeur kunnen uitspreken.
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Nederland in 2030
Economische stagnatie
In de strijd tussen de economische grootmachten
China en de VS delft Europa het onderspit.
Technologisch en economisch is Europa steeds
verder achterop geraakt en dat is terug te zien
in jarenlange economische stagnatie. Ook de
Nederlandse economie kwakkelt: het afgelopen
decennium ligt de groei gemiddeld op 0%. Jaren
van krimp en minimale groei wisselen elkaar af.
Toch doet Nederland het nog goed in vergelijking
met andere delen van Europa. Een land als Italië
is nooit meer uit de financiële crisis van 2020
gekomen. En ook Oost-Europese landen kampen
al jaren met een gestaag krimpende economie, die
gepaard gaat met een sterke vergrijzing.
Die economische stagnatie heeft ten dele te
maken met de vergrijzende bevolking: tegenover
tien niet-werkenden staan nog maar acht à negen
werkenden. Daarnaast betekent de vergrijzing
een grote druk op publieke uitgaven: het is nog
altijd niet gelukt om de stijgende zorgkosten los
te koppelen van de stijgende levensverwachting.
Ook het klimaat is een stijgende post op de
rijksbegroting: Nederland geeft steeds meer
geld uit om hitte, droogte en wateroverlast op te
vangen en ook de energietransitie kost geld.
Early warning: Economische stagnatie in Nederland; nog lagere ontwikkeling bnp in Zuid-/
Oost-Europa dan in Nederland. / Stijgende kosten klimaatadaptatie.

Bevolkingsgroei
De bevolking van Nederland groeit en de groei
is vrijwel geheel te verklaren door immigratie.
Nederland blijft aantrekkelijk voor migranten
binnen de Europese Unie: in Nederland stagneert
de economie, maar in Zuid- en Oost-Europa
krimpt de economie sterk. Bovendien is het aantal
vluchtelingen dat Nederland bereikt nog altijd
groot. Oorzaak daarvan ligt in de natuurrampen
en conflicten, voornamelijk in Afrika en Azië. Die
conflicten ontstaan uit een complexe combinatie
van zwakke instituties, sterke bevolkingsgroei
en de water- en voedselschaarste als gevolg van
klimaatverandering.
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De komst van vluchtelingen is niet constant:
gedreven door conflicten komen vluchtelingen
in pieken aan in Europa. Het is Nederland
nog altijd niet gelukt zich goed voor te
bereiden op de onvoorspelbaarheid van deze
vluchtelingenstromen. De kennis die wordt
opgedaan over de ene groep is niet altijd
toepasbaar op de volgende groep. Voorzieningen
– huisvesting, onderwijs, andere hulp – worden
continue opgebouwd en weer afgebouwd.
De samenleving moet zich telkens aanpassen
aan nieuwe groepen. Bij veel groepen in de
Nederlandse samenleving is het draagvlak
minimaal, waarom zou Nederland vluchtelingen
moeten opvangen, terwijl er nauwelijks geld te
vinden is voor klimaatadaptatie, ouderenzorg,
onderwijs en veiligheid? De nieuwkomers zijn door
die houding vooral aangewezen op de eigen groep
en zo ontstaan hechte diasporagemeenschappen.
Die banden worden nog eens versterkt door
gezins- en huwelijksmigratie.
Het verdelingsvraagstuk staat hoog op de agenda
in Nederland: sterke bevolkingsgroei gaat samen
met een stagnerende economie. Hoe bekostigen
we onderwijs, zorg en infrastructuur? Tel daar
de immense investeringen die nodig zijn voor de
energietransitie en klimaatadaptatie bij op, dan
is het begrijpelijk dat niemand in Nederland er
op vooruit gaat. De verschillen tussen rijk en arm
nemen toe en de middenklasse verdwijnt gestaag.
Het politieke klimaat is heftig en ruig geworden.
Er is steeds meer onderlinge concurrentie om
zorg, woningen, onderwijs en banen. Dat zet
de spanning tussen de bestaande bevolking en
inwoners met een migratieachtergrond op scherp.
Early warning: Toename aantal vluchtelingen,
terwijl Nederlandse economie stagneert/krimpt.

Nederland in de wereld: versplintering
Nederland heeft de blik vooral op zichzelf gericht.
En dat is niet zo bijzonder: de meeste landen
beschermen de eigen belangen en economie
door zich af te sluiten van de omgeving. Europa
kan zich niet langer verschuilen achter de VS als
beschermheer. De aandacht van de VS verlegde
zich gedurende de jaren ’20 steeds verder naar

Azië. Daar woedt nog altijd een verbeten strijd om
politieke, economische en sociale invloed tussen
China en de VS.
In Europa is het steeds meer ieder land voor
zich – landen proberen hun eigen economie
vlot te trekken door bilaterale deals te sluiten
met Aziatische handelspartners. De EU is na de
Brexit meer en meer buiten spel komen te staan.
Sterker nog, de Brexit luidde het vertrek in van
verschillende landen. Inmiddels voert de EU
onderhandeling met drie Oost-Europese lidstaten
over vertrek en ook in Zuid-Europa hebben een
aantal landen een anti-EU meerderheid. Niet
alle lidstaten gaan over tot vertrek, maar het
illustreert wel een bredere trend: natiestaten zijn
meer en meer naar binnen gericht. Tussen de
uittreders ontstaan nauwe handelsbanden. Deze
‘schaduw-EU’ gebruiken tegenstanders van de EU
als argument: ook zonder EU lukt het prima om
handel te bedrijven. In Nederland groeit de Nexitbeweging en dat zet de spanningen op scherp in
de samenleving en politiek.
In Nederland zijn veel verschillende
etnisch-culturele groepen. Binnen
migrantengemeenschappen groeien de banden
met het land van herkomst: migranten – ook van
latere generaties – voelen zich weinig verbonden
met de verdeelde Nederlandse samenleving
en richten zich cultureel gezien op het land van
herkomst.
Buitenlandse overheden en kerken profileren
zich steeds meer internationaal: de
diasporagemeenschappen horen bij het thuisland,
zo is de redenering. Daardoor is buitenlandse
inmenging een steeds belangrijker thema in
Nederland: er is te weinig grip op sommige
migrantengemeenschappen, zo wordt vaak
gezegd. Buitenlandse overheden hekelen op hun
beurt de omgang met ‘hun gemeenschap’ in de
Nederlandse samenleving, inwoners met een
migratieachtergrond zouden als tweederangs
burgers worden weggezet. Dat raakt het
Nederlandse zelfbeeld: de heftige reacties in de
media laten zien dat Nederlanders niet willen
worden aangesproken op mensenrechten
door autoritaire, buitenlandse regimes. Het
aantal Nederlandse ambassades loopt terug:

sommige landen hebben de diplomatieke banden
met Nederland stopgezet. Het buitenland is
binnenland geworden en daarmee staan de
grenzen tussen groepen op scherp.
Early warning: Toename aantal gevallen van
buitenlandse inmenging (en opgepikt door de
media)./ Meer huwelijksmigratie.

Samenleven in 2030
Perceptie migratie/migranten: eigen groep eerst
De jihadistische aanslag tijdens de nationale
intocht van Sinterklaas van 2026 was een
kantelpunt. Nederland was niet meer Nederland,
vonden veel mensen. De aanslag leidde tot een
golf van geweld in Nederland, vooral gericht op
moslimgemeenschappen. Geweldplegers uit die
gemeenschappen sloegen terug. De politie kreeg
nauwelijks vat op de situatie en het leger werd
ingeschakeld om de orde in sommige wijken te
herstellen.
‘Onderbuikgevoelens’ voeren al jaren de
boventoon in Nederland. Mensen zijn wel solidair
met de eigen groep, maar staan steeds negatiever
tegenover de ander. Er is een groot wederzijds
onbegrip en wantrouwen tussen groepen. En
steeds vaker leiden die negatieve gevoelens ook
tot agressie.
Geweldsincidenten vinden overal in het land plaats
en zijn inmiddels steeds minder groot nieuws –
er lijkt haast een soort gewenning op te treden.
De opvattingen over het geweld zijn verdeeld,
zowel tussen als binnen groepen met eenzelfde
etniciteit. Zo zijn er groepen met een Nederlandse
achtergrond die geweld sterk veroordelen, en
groepen die al dan niet stilzwijgend instemmen
met het geweld.
Het beeld van migranten is onder een groot
deel van de bevolking van Nederlandse komaf
bijzonder negatief, zeker als het om moslims gaat.
Migranten worden gezien als bedreiging voor
de Nederlandse samenleving en cultuur. Ook
de media speelt hierin een rol. Elke groep heeft
eigen kanalen voor nieuws – en veel digitale en
traditionele media zijn sterk gekleurd en bericht
negatief over andere groepen.
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Nederland wordt steeds religieuzer: religie vormt
een belangrijke middel voor identiteitsvorming.
Aanhangers van het boeddhisme, de islam, het
jodendom en het christendom nemen allen in
aantal toe. Of je wordt gezien als ‘de allochtoon’
hangt vooral af van religie en etniciteit – inwoners
van de derde en vierde generatie die moslim zijn,
blijven nog altijd de allochtoon. Terwijl migranten
met een Europese achtergrond veel minder
snel vanuit dat beeld worden bezien. Tegenover
de toenemende religiositeit staat een groep
seculieren inwoners: ook zij worden mondiger
en zien religie als onderdrukking. Tussen deze
groepen lopen de spanningen op.

Mensen ontlenen hun identiteit vooral aan de
groepen waartoe ze behoren, en minder aan de
samenleving als geheel. De banden binnen de
eigen groep zijn hecht en vervullen een cruciale
rol. Je etnische groep vormt je sociale netwerk,
je vangnet en je toegang tot werk. Doordat
mensen vooral gericht zijn op hun eigen groep
is integratie in de Nederlandse samenleving
nagenoeg tot stilstand gekomen. Nieuwkomers
worden opgenomen in de eigen groep, maar de
groepen integreren niet meer in de samenleving.
Dit heeft tegelijkertijd de deuren geopend voor
illegale migratie. Illegalen worden waar mogelijk
opgevangen binnen de eigen groep.

In 2030 is de maatschappelijke versplintering een
feit: de politiek-religieuze zuilen van de 20e eeuw
hebben plaats gemaakt voor de etnisch-culturele
zuilen van de 21e eeuw. Maar de versplintering
is breder: ook de sociaaleconomische verschillen
nemen toe. De verschillen tussen kansarm en
kansrijk groeien elk jaar door.

De verzorgingsstaat van voorheen wordt
steeds verder uitgekleed: geen collectieve
oplossingen, maar iedere groep regelt de
eigen zaken. Dat werd politiek nog lang als
‘maatwerk’ of ‘zelfredzaamheid’ verkocht. Maar
de achterliggende oorzaak was dat een groeiende
groep mensen weigerde belasting te betalen voor
het collectief. Steeds meer groepen organiseren
hun eigen stelsel binnen de maatschappij.

Early warning: Stagnatie van ontkerkelijking /
Toename etnische geweldsincidenten.

De gebrekkige integratie van groepen in de
samenleving heeft het gezag van de overheid –
van de gemeente, van de politie – ondermijnd. Dat
Sociaal-culturele verhoudingen: versplintering
geldt zowel in overwegend Nederlandse wijken,
In het sociale leven is het vaak digital first. Het
als in buurten waar migranten de meerderheid
proces van groepsvorming wordt grotendeels
vormen. De politie wordt in die wijken in het
gedreven door digitalisering. Via digitale sociale
beste geval wantrouwend bekeken, in sommige
netwerken spreek je mensen die dezelfde media
volgen en er eenzelfde mening op nahouden
gevallen mijdt de politie bepaalde wijken, en in
en creëer je je eigen bubbel. Die groepen zijn
het slechtste geval wordt de politie buiten de
vaak gedefinieerd langs etnische scheidslijnen,
wijk gesloten. Vaak organiseren buurtbewoners
maar ook binnen etnische groepen ontstaan
toezicht daarom maar zelf, in een online en offline
subgroepen. Er zijn zowel nationalisten als
buurtwacht. Steeds vaker zien we gevallen van
kosmopolieten met een Nederlandse achtergrond. eigenrichting.
Niemand heeft echt grip op de online
informatieverstrekking, en een gedeelde
werkelijkheid is daarmee verdwenen. Alternative
facts heette dat in 2019, inmiddels hebben we het
over alternative reality. Veel groepen kennen een
duidelijke leider: een influencer, die zijn of haar
eigen mediakanalen heeft om volgers aan zich te
binden. Die leiders organiseren zich vooral online,
maar hebben ook ‘offline’ impact. Een fake bericht
dat viraal gaat op het internet, kan leiden tot
gewelddadige uitbarstingen op straat.
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Early warning: Politie heeft geen toegang tot
sommige straten en buurten.

Politieke verhoudingen: tegenstellingen als
politieke troef
Migratie en integratie zijn de brandpunten in
het politieke debat. Waarom geld besteden om
vluchtelingen op te vangen en in de Nederlandse
samenleving te integreren als de economie in
zwaar weer verkeert? Waarom mogen Europese

migranten zich moeiteloos in Nederland
vestigen als steeds meer banen verdwijnen?
Lokale protesten over AZC’s leiden tot landelijke
protestmarsen. Steeds meer gemeenten hebben
taskforces die zich alleen bezig houden met
AZC-problematiek.
Inmiddels is een Kamermeerderheid bereid
om Nederland terug te trekken uit het
Vluchtelingenverdrag. Sommige inwoners vinden
dat de overheid wegkijkt en patrouilleren daarom
op eigen initiatief de grenzen en de dijken om
vluchtelingenstromen over land en zee tegen te
houden. Het vertrouwen in de regering en het
openbaar bestuur is lager dan ooit.

eens, maar er was wel uitruil tussen de politieke
elites van die zuilen. Nu voelen de elites minder
noodzaak tot samenwerking en zit het openbaar
bestuur op slot.
Early warnings: Herkomst en etniciteit als belangrijkste voorspeller voor politieke voorkeur./
Afnemend vertrouwen in de overheid en Tweede Kamer.

De samenleving in 2030
Onderwijs: de verschillen worden groter
De impact van sterke bevolkingsgroei en de
economische stagnatie op het onderwijs is
tweeledig. Allereerst kampt het onderwijs met
grote tekorten op financieel en personeel gebied.
Tegenover de ontevreden en boze Nederlander
Het gevoel van malaise en verwaarlozing in
staan mondige migranten van de eerste, tweede
of derde generatie. Op nationaal niveau, maar ook het onderwijs is groot. Er zijn weliswaar veel
op lokaal niveau organiseren politieke bewegingen migranten, maar vele halen de startkwalificaties
zich naar herkomst: elke etnische groep een eigen om in het onderwijs aan de slag te mogen
partij. Migranten verenigen zich niet meer op basis niet. Docenten hebben nauwelijks middelen
om leer- en taalachterstand van mensen
van politieke voorkeur, maar vooral op basis van
met een migratieachtergrond aan te pakken.
etniciteit en/of herkomst.
Het aantal laaggeletterden neemt daardoor toe.
Het leidde ertoe dat in Nederland steeds meer
De opkomst van identiteitspolitiek halverwege
talen worden gesproken op straat en op het
de jaren ’10 werd aanvankelijk gezien als een
werk. De Nederlandse taal is niet langer de
emanciperende beweging: het was juist goed
verbindende factor.
dat burgers mondig werden – en dat geldt zowel
voor inwoners van Nederlandse komaf, als
Rijk en arm groeien verder uit elkaar en dat heeft
voor inwoners met een migratieachtergrond.
veel te maken met verschillende kansen in het
De initiële wrijving werd gezien als een teken
onderwijs. Steeds vaker is de herkomst van de
dat mensen echt met elkaar in debat gingen.
ouders – en de taalbeheersing – leidend voor de
Maar dat is anders uitgepakt. Uit de heftige
positie van het kind. Ongewilde of onbewuste
debatten ontstonden geen gemeenschappelijke
discriminatie zorgt ervoor dat kinderen die
opvattingen, maar juist diepere tegenstellingen.
objectief gelijk scoren, van leraren vaak een
Groepen groeven zich in hun eigen gelijk in en
verketterden elkaar.
verschillend schooladvies krijgen. De malaise in
het publiek bekostigde onderwijs heeft geleid
tot een sterke opkomst van privéonderwijs. De
De versplintering van het politieke systeem heeft
rijkeren sturen hun kinderen liever niet naar een
een grote impact op het openbaar bestuur. De
school die het met steeds minder mensen en
duur van kabinetsformaties neemt gestaag toe.
middelen moet doen.
Formaties voor Colleges van B&W duren vaak
zo lang, dat gemeenten referenda instellen om
inwoners per thema hun voorkeur uit te laten
Voorheen stonden vooral islamitische scholen
spreken. Zo wordt getracht om het openbaar
in de schijnwerper: er was streng toezicht
en sommige politici noemden deze scholen
bestuur in beweging te houden en de hete
hangijzers van migratie en integratie waar mogelijk onwenselijk. Maar inmiddels is het beeld anders.
Ouders sturen hun kinderen het liefste naar een
te omzeilen. In de verzuiling in de 20e eeuw was
school waar de eigen ideeën worden uitgedragen.
dat anders: zuilen waren het weliswaar zelden
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Anti-islam partijen zijn tegenwoordig juist blij
met islamitische scholen. Het zorgt ervoor dat
‘hun kinderen’ niet bij moslims in de klas hoeven
te zitten. Zo worden klassen steeds homogener,
terwijl de verschillen tussen scholen toenemen en
kinderen niet in aanraking komen met de ander.
Early warning: Sociaal-culturele verschillen tussen scholen nemen toe. / Aantal privéscholen
neemt toe. / Aantal scholen met een religieuze
overtuiging neemt toe.

Eritrese restaurant werken alleen Eritreeërs. Het
Irakese vervoersbedrijf heeft Irakese arbeiders.
Zo ontstaat een gefragmenteerd economisch
leven waarin groepen vooral op zichzelf gericht
zijn. De groep waartoe je behoort is bepalend
in het gehele dagelijks leven: het bepaalt niet
alleen welke media je volgt, maar ook naar welke
supermarkt je gaat, waar je kinderen op school
zitten en wat je doet in de vrije tijd.

Door verzuiling is er vooral sociaaleconomische
mobiliteit binnen de eigen zuil, of binnen de eigen
groep. Toch is ook deze mobiliteit vanwege de
Arbeidsmarkt: nieuwe verzuiling
economische stagnatie zeer beperkt. Veel nieuwe
Kunstmatige intelligentie heeft werk fundamenteel migranten komen te werken in lagere posities
verandert. Vooral in de jaren ’20 leidde dat tot
binnen sectoren waar veel migranten actief zijn:
zorg, schoonmaak, land- en tuinbouw of bouw.
sterke sociale ongelijkheid: veel mensen raakten
Voor hen is het lastig om hogerop te komen.
hun baan kwijt en voor nieuwe banen moest je
opeens hele andere vaardigheden – creativiteit,
Vluchtelingen komen nauwelijks aan banen op
het niveau van hun laatste banen in de landen
conceptueel denken – bezitten. De middenklasse
van herkomst. Er is weinig politiek momentum
is nagenoeg verdwenen, maar banen in
persoonlijke dienstverlening of banen voor hoger
om in te grijpen: de afgelopen jaren werd
opgeleiden zijn er nog.
misbruik met sociale voorzieningen, subsidies en
opleidingsbudgetten door migranten in de media
Racisme is steeds openlijker geworden. Er is
breed uitgemeten.
onvrede bij veel inwoners met een Nederlandse
achtergrond: waarom krijgen nieuwkomers
Early warning: Diversiteit van werknemers bij
voorrang terwijl onze banen verdwijnen?
de gemiddelde organisatie neemt af.
Tegelijkertijd merken inwoners met een
migratieachtergrond steeds vaker dat ze een
baan niet krijgen vanwege hun godsdienst of
Wonen: Nederland segregeert
huidskleur. Discriminatie raakt ook inwoners die
Er zijn grote tekorten op de Nederlandse
al voor de tweede of derde generatie in Nederland woningmarkt. Ook in de bouw gaat het
wonen. Er is sprake van een integratie-paradox:
economisch gezien slecht en daardoor worden
juist hoger opgeleiden voelen zich uitgesloten. Zij
er slechts in laag tempo nieuwe woningen
willen zich onderdeel voelen van de Nederlandse
bijgebouwd. Voor starters – zeker in de stad
samenleving, maar merken in de praktijk vooral
– is het bijna onmogelijk om een betaalbaar
dat ze als buitenstaander worden gezien.
huis te vinden. Voor hen zijn alleen tiny houses
beschikbaar: kleine, flexibele, vaak 3D-geprinte
Onder jongeren met een migratieachtergrond
woningen. De stap naar een groter huis is moeilijk:
heerst grote werkloosheid. Dat leidt tot
de krapte op de woningmarkt drijft de prijzen op.
criminaliteit en versterkt negatieve beeldvorming. De woningmarkt zit op slot.
Daarnaast verzuilt de arbeidsmarkt: werk vind
je binnen de eigen groep. Met name MKB’ers
Vooral de naoorlogse wijken in grotere steden
kiezen voor mensen uit de eigen groep. De
verpauperen. Er zijn nauwelijks middelen om te
arbeidsmarkt is dus steeds meer georganiseerd
investeren in onderhoud. Experts spreken van
naar herkomst. Een Nederlandse bakker heeft
een ‘negatief buurteffect’: nog los van andere
Nederlandse klanten. Poolse bouwbedrijven
sociaaleconomische factoren, heeft de buurt
hebben uitsluitend Poolse werknemers. In het
waar je vandaan komt een negatieve impact op
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opleidingsniveau, welvaart en gezondheid. De
media spreken inmiddels over gettovorming:
Nederland segregeert, ook op de woningmarkt. In
sommige achterstandswijken treedt de politie hard
op. Die incidenten leiden tot gewelddadige rellen,
plunderingen van winkels en brandende auto’s.
In de grensstreek zijn er wijken waar praktisch
alleen Belgen of Duitsers wonen. In de grotere
steden en land- en tuinbouwgebieden zijn er
buurten waar de voertaal Pools is. Er zijn streng
christelijke gebieden, en moslimwijken. Binnen
de wijken bloeien lokale initiatieven. Buurten
regelen onderling – digitaal en fysiek – veel zelf. En
dat gaat gemakkelijker wanneer je vooral tussen
gelijkgestemden woont.
Bovendien is er massaal protest over de
huisvesting van vluchtelingen. De afgelopen
vijftien jaar kreeg Nederland vier grote pieken
in de instroom van vluchtelingen te verwerken
– één piek had te maken met een gewapend
conflict, maar drie pieken werden veroorzaakt
door aanhoudende extreme droogte en een
tsunami. Gezinnen die een verblijfsstatus hebben,
krijgen voorrang op geschikte huisvesting, maar
die regeling staat ter discussie. Het dossier
woningmarkt is niet alleen nationaal, maar ook
lokaal een breekpunt. Alleen de afgelopen maand
vielen al drie gemeentecolleges over de kwestie.

Er zijn steeds meer mensen in Nederland die
de taal niet goed beheersen of laaggeletterd
zijn – daarbij gaat het overigens zowel over
migranten als over inwoners met een Nederlandse
achtergrond. Die taalachterstanden vragen
veel tijd van mensen die in de zorg werken. Een
meer pragmatische oplossing diende zich aan:
er ontstaan zorginstellingen die zich specifiek
richten op een bepaalde doelgroep. Een Turks
bejaardentehuis, een Djinn-kliniek en een Duits
zorgpunt in de grensstreek. De kwaliteit van zorg
verschilt sterk tussen zorginstellingen. Als er
onvrede ontstaat dan krijgt de overheid de schuld.
Ook nieuwkomers voeren de druk op. Een nieuwe
groep vluchtelingen betekent een andere taal,
andere gebruiken en andere gezondheidsvragen.
Met name de geestelijke gezondheidszorg
worstelt al jaren met de zorg voor vluchtelingen.
Vluchtelingen hebben vaker trauma’s of daaraan
gerelateerde klachten. Er is steeds meer kritiek
vanuit de samenleving op de tijd en middelen
die daaraan worden besteed. De wachtlijsten
groeien en zouden inwoners met een Nederlandse
nationaliteit niet voorrang moeten krijgen?
Early warning: Ontstaan van aparte zorginstellingen per etnisch-culturele groep.

Early warning: Gettovorming / verpaupering
van wijken met relatief veel migranten. / Toenemend protest over huisvesting vluchtelingen.

Zorg: collectiviteit onder druk
Het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk.
In de stagnerende economische situatie zijn de
gestegen zorgkosten – mede als gevolg van de
vergrijzende bevolking – nauwelijks op te brengen.
Gelukkig zijn de personeelstekorten in de zorg
door de toestroom van migranten grotendeels
opgelost. Grote zorginstellingen hebben samen
met beroepsopleidingen in migratielanden in
Oost-Europa opleidingen voor personeel in de
zorg gestart. Op het moment dat mensen hun
diploma hebben gehaald, kunnen zij zo bij een
Nederlandse instelling aan het werk.
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5	Van scenario’s
naar beleid
De scenario’s zijn bewust beleidsarm opgesteld. De scenario’s zijn
bedoeld om te helpen bij het vormgeven van beleid. In dit hoofdstuk
gaan we in op zeven aanknopingspunten voor beleid en geven we drie
aandachtspunten mee voor het werken met de scenario’s Samenleven
2030. Dit hoofdstuk moet worden gelezen als een eerste vertaalslag van
de scenario’s naar beleid. Gebruikers van de scenario’s kunnen dit als
basis gebruiken voor een verdere uitwerking. Want de belangrijkste stap
moet nog worden gezet: van toekomstbeelden naar actie.
De implicaties van de scenario’s zijn in drie
bijeenkomsten besproken: met het MT van de
directie Samenleving en Integratie (SI) van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
met het intern panel met deelnemers van
verschillende departementen en met deelnemers
uit het netwerk van Expertise-unit Sociale
Stabiliteit (ESS). Zie bijlage 2 voor een lijst met
deelnemers. Wij baseren ons in dit hoofdstuk op
de grote lijnen die naar voren kwamen in deze
gesprekken.
Zeven aanknopingspunten voor beleid
1.	Sociale structuurvisie voor Nederland:
wat is de rol van de overheid?
Wat is de rol van de overheid als het gaat om
samenleven? In meer structurele domeinen –
arbeidsmarkt, onderwijs, wonen en zorg – is die
rol concreter dan wanneer het gaat om sociaal-
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culturele aspecten van samenleven. De rol van de
overheid is een politieke keuze. En dat vraagt om
een visie: wat is een wenselijke samenleving? Wat
is het streefbeeld en wat is het minimum dat een
overheid wil realiseren? Een (politieke) opvatting
over de wenselijke samenleving is een balans
tussen:
• Wat individueel is en wat gemeenschappelijk is
• Rechten en plichten
•	Verantwoordelijkheid voor jezelf en
verantwoordelijkheid voor de gemeenschap
• Verzorging en zelfredzaamheid
•	(Overheids)interventie naar individu en
(overheids)interventie naar gemeenschap
In de scenario’s wordt die balans verschillend
ingevuld. En dat geeft verschillende spanningsvelden in de samenleving, maar ook verschillende
oplossingsrichtingen voor de beleidsmaker.

Veel lokale overheden kleuren dit soort vragen
in met een visie op het sociaal domein of een
overkoepelende gemeentevisie. Maar op nationaal
niveau ontbreekt een dergelijk beeld. De visie
van SZW blijft abstract en stelt dat “iedereen de
kans moet krijgen om mee te doen en zich te
ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je
eigen toekomst.” Dit is een neoliberale visie die
uitgaat van het individu, dat zijn eigen toekomst
vormgeeft. Dat is echter geen visie op een
samenleving waarin individuen het belangrijk
vinden hun gemeenschappelijke toekomst vorm
te geven.
Beleid wordt op meerdere niveaus vormgegeven:
het is een samenspel van het Europese, nationale
en lokale niveau. Multilevel governance vraagt
om overheden die goed kunnen samenwerken
en gevoel hebben voor elkaars positie en
context. De scenario’s zoomen vooral in op de
Nederlandse context. De ontwikkeling van de
Europese samenwerking is echter eveneens
onzeker en heeft invloed op de beleidsruimte van
nationale en lokale overheden. Mogelijk treden
meer landen uit de EU, of ontstaan er meerdere
machtsblokken van enkele landen binnen één
Unie. Het is de vraag of dit de Europese Unie
versterkt of verzwakt. Vooralsnog is sociaal
beleid een nationale zaak, maar een eventuele
Europese sociale agenda kan de beleidsruimte van
nationale overheden vormgeven. Dan is het alsnog
van groot belang om scherp te hebben wat de
prioriteiten zijn in Nederland.
2.	Ruim baan voor talent: de cruciale rol
van goed onderwijs
In elk scenario is onderwijs cruciaal. Er zijn
steeds meer signalen dat al vroeg in het
Nederlandse onderwijssysteem sociale
verschillen worden uitvergroot. Er is groeiende
aandacht voor (onbedoelde) discriminatie in
het onderwijssysteem. Het is de vraag of het
onderwijs in 2030 nog dezelfde emancipatoire
werking heeft als voorheen. Op beleidsniveau is
groeiende aandacht voor kansenongelijkheid in
het onderwijs. Het gaat dan over de Cito-toets
en het schooladvies, over digitale gelijkheid en
doorstroom van MBO naar HBO. Maar het is de
vraag of dit voldoende is.

Het belang van onderwijs neemt het komende
decennium zo mogelijk nog verder toe:
digitalisering, automatisering en robotisering
zullen ingrijpende gevolgen hebben op werk en
de organisatie van werk. Dat leidt tot discussies
over eerlijke verdeling in de digitale maatschappij:
heeft iedereen recht op werk? Moet er een digitaks
komen? Moeten we streven naar een universeel
basisinkomen?
De vraag dient zich aan hoe we kunnen
anticiperen. Een leven lang leren is de vaakst
gehoorde aanbeveling: we moeten leren omgaan
met constante verandering en onderwijs moet
gelijke kansen bieden. Hoe ziet een leven lang
leren eruit? Denktank DenkWerk (Nrc, 19-02-2019)
stelt dat het bedrijfsleven scholingsbudgetten zou
moeten verdubbelen en beter moet besteden:
meer gericht op digitale vaardigheden. Ook stellen
zij dat de overheid zou moeten investeren in een
omscholingsjaar halverwege de carrière. Nu is
onderwijsbeleid alleen gericht op basisschool,
middelbare school en een eerste vervolgopleiding.
3. Fysieke ontmoetingsplekken zijn ook knelpunten
De belangrijkste ontmoetingsplekken in de
samenleving zijn school, de werkvloer en de buurt.
Daarnaast is er de ‘civil society’. Onder civil society
verstaan we de interacties die mensen hebben,
zonder familiaire banden, zonder economische
transactie en zonder bemoeienis van de staat.
Noem het sociale cohesie, het sociale weefsel,
wederkerigheid. In deze categorie vinden we onze
vrienden, de sportvereniging, vrijwilligerswerk,
geloofsgemeenschappen, mantelzorg voor de
buurvrouw en vele andere interacties. Voorheen
was de civil society strak georganiseerd: de
kerk, de politieke partij, de vakbeweging en
het verenigingsleven. In de digitaliserende
samenleving verandert de civil society van aard.
Mensen ontmoeten elkaar niet fysiek, maar juist
online. Daar ontstaan sociale netwerken. Die
veranderende sociale structuur is een gegeven,
waar een overheid op in kan spelen.
Juist in de fysieke ontmoetingsplekken – school,
werkvloer en de buurt – zitten ook de knelpunten,
die in de scenario’s naar voren komen. De
verschillen tussen scholen en buurten nemen
toe in de scenario’s gespleten samenleving (A)

47

en versplinterde samenleving (C). En ook in het
scenario anonieme samenleving (B) zijn er zorgen
over achterblijvers – in het onderwijssysteem, op
de arbeidsmarkt en in wijken die sterk achteruit
gaan. Technologisering van de arbeidsmarkt is
daarin een belangrijke sturende ontwikkeling.
Mensen met een migratieachtergrond ervaren
vaak symbolisch geweld: een lager schooladvies
dan de Cito-toets, geen stageplek kunnen
vinden, niet uitgenodigd worden voor een
sollicitatiegesprek. Aanknopingspunt voor beleid
zou moeten zijn om gelijke kansen te creëren
en daarvoor is een sociale basisstructuur nodig.
Mogelijk is het vergroten van ontmoetingskansen
daarbij van belang: de kans dat mensen met een
verschillende achtergrond elkaar ontmoeten op
school, op het werk of in de buurt.
4. Collectieve onzekerheid
De verzorgingsstaat heeft plaats gemaakt voor
de participatiesamenleving. Veel zekerheden zijn
veranderd: van een vaste baan naar flex, van
één opleiding naar een leven lang leren en van
een collectief vangnet naar zelfredzaamheid.
De groeiende onzekerheid heeft impact op
collectiviteit en op gevoelens van de eigen of
gedeelde identiteit. Het is een politieke vraag hoe
onzekerheid en zekerheid verdeelt wordt in een
samenleving.
Solidariteit op nationaal niveau maakt in de
scenario’s plaats voor saamhorigheid binnen
de eigen groep. Wat die eigen groep precies
is, verschilt per scenario. In de gespleten
samenleving (A) staat de anti-elite tegenover de
elite, in de anonieme samenleving (B) is de groep
gereduceerd tot het eigen (digitale) netwerk en in
de versplinterde samenleving (C) wordt de groep
etnisch-religieus gedefinieerd.
Toenemende saamhorigheid binnen groepen
kan ook een aanknopingspunt zijn voor beleid.
Een overheid kan juist het initiatief dat voortkomt
uit bestaande (digitale) sociale structuren en
netwerken ondersteunen. Dat is niet gemakkelijk:
het ondersteunen van bepaalde netwerken is
altijd een politieke keuze en kan de gespletenheid
versterken. Dat vraagt om eenduidige legitimering.
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Wanneer mensen onzeker zijn over
bestaanszekerheden als een baan en woonruimte,
wordt identiteit belangrijker. Deze mensen
zijn eerder geneigd om de komst van nieuwe
migranten te ervaren als bedreiging. Een
antwoord op deze onvrede is stapsgewijze
toegang voor migranten tot sociale voorzieningen
– nieuwkomers kopen zich in het Nederlandse
sociale vangnet in.
5. Branding en identiteit
Goed burgerschap vraagt om gedeelde
opvattingen: wat zijn de rechten en plichten van
een burger? Voorwaarde voor burgerschap is
eigenaarschap: mensen moeten zich onderdeel
voelen van de samenleving. Eigenaarschap kun je
niet opleggen, je neemt eigenaarschap.
De vraag is dan onder welke voorwaarden mensen
bereid zijn om zich als burger verantwoordelijk
te voelen voor de samenleving. Daarbij zijn de
volgende motiveringen van belang:
1.	Je bent trots op de gemeenschap – wijk,
gemeente, nationaal – waarmee je je
verbonden voelt.
2.	Je handelt uit welbegrepen eigenbelang – je
doet datgene voor de gemeenschap, waar jij
op termijn ook van profiteert.
3.	Er is een intrinsieke motivatie, die voortkomt
uit de sociale aard van mensen. Die motivatie
wordt versterkt door een stevige sociale
structuur.
Deze motiveringen om als burger eigenaarschap
voor de samenleving te nemen staan onder druk
in de scenario’s.
Op dit moment zijn er twee bewegingen gaande:
sommige inwoners komen op voor hun eigen
belangen en vinden hun uitgesproken stem in het
publieke debat. Anderen trekken zich juist terug
uit de samenleving. Dat geldt zowel voor inwoners
met als zonder migratieachtergrond. Los daarvan
is er een flexibilisering van menselijke relaties.
De nationale gemeenschap kan zich volgens
filosofen Gabriël van den Brink en Haroon Sheikh
(De Groene Amsterdammer, 31-01-2018) op
twee manieren in haar voortbestaan bedreigd

technologie. Globalisering leidt tot migratie en
meer diversiteit, terwijl technologie zorgt voor
verbinding binnen de eigen groep en differentiatie
tussen groepen. Er zijn experimenten waarin
iemands digitale voetafdruk een rol speelt in de
asielprocedure. Maar ook bij integratie speelt
digitale technologie een groeiende rol: van
taalonderwijs op maat en instant vertalingen
tot een digitale assistent die je wegwijs maakt in
De identiteitsvraag is in het publieke debat nauw
Nederland. De groeiende rol van technologie is
verbonden met herkomst – inmiddels zelfs met de
een belangrijke ontwikkeling voor beleidsmakers,
herkomst van de grootouders. Wat is de gedeelde
identiteit? In alle scenario’s mist een overkoepelend, zowel als het gaat om migratie als integratie.
verbindend verhaal over Nederland. De ‘branding’
van Nederland zo je wil. Trots kan een basis zijn
7. Veiligheid en problematisch gedrag
voor die branding en gaat over ankerpunten in
Veiligheid is een kantelpunt: een incident vormt
de samenleving. Van voetbal tot het koningshuis:
vaak de aanleiding voor (politieke) actie. Na een
make the Netherlands great again.
incident worden sociale spanningen in het beste
geval geanalyseerd en in het slechtste geval
In alle drie de scenario’s wordt de gemeenschap
uitvergroot en scheef voorgesteld. Zo slaat de
door mensen kleiner gedefinieerd dan de
publieke opinie om. Negatieve beeldvorming kan
nationale gemeenschap. Identiteit op gemeenteleiden tot uitsluiting. Een geweldsincident kan het
of wijkniveau kan ook een aanknopingspunt zijn
scenario van de versplinterde samenleving (C)
voor beleid. Het is maar zeer de vraag welke
dichterbij halen.
waarde een nationale identiteit heeft in de
21e eeuw.
Deradicaliseringsbeleid is cruciaal in een
samenleving waarin groepen tegenover elkaar
6. Selectie aan de poort
komen te staan. De afgelopen jaren is veel
In het scenario gespleten samenleving (A) bestaan (overheids)aandacht gegaan naar het bestrijden
in sommige sectoren tekorten op de arbeidsmarkt. van jihadisme. Inmiddels groeit ook de aandacht
In het scenario anonieme samenleving (B) is
voor rechtsextremisme. In het scenario gespleten
samenleving (A) is problematisch gedrag goed
vooral behoefte aan arbeidsmigranten; zowel
voorstelbaar, maar dan eerder vanuit de
aan kenniswerkers als aan arbeidskrachten in
tegenstelling elite/anti-elite. In het scenario
meer ondersteunende beroepen. In het scenario
versplinterde samenleving (C) staan verschillende
versplinterde samenleving (C) groeit onder
groepen tegenover elkaar en lijkt de overheid
sommige groepen het protest tegen de komst
de grip te verliezen, zeker op het gebied van
van asielmigranten. In elk van de scenario’s is
veiligheid.
er behoefte aan selectie aan de poort: invloed
op het type migranten dat naar Nederland
Tegelijkertijd is er een gevaar om problematisch
komt. Tegelijkertijd is Nederland gebonden aan
internationale verdragen en de eigen humanitaire gedrag uitsluitend vanuit het veiligheidsdomein te
benaderen. Anti-radicaliseringsbeleid vanuit het
overwegingen. Een ander instrument is
integratiebeleid: hoe zorg je dat mensen succesvol veiligheidsdomein kan averechts werken. Vaak
is er sprake van gestapelde problemen. Denk
mee kunnen doen in Nederland?
aan een combinatie van een leerachterstand
of een afstand tot de arbeidsmarkt, geestelijke
Technologie speelt een groeiende rol in
gezondheidsproblemen en armoede. Een brede
migratieprocessen: via een smartphone staan
aanpak – niet alleen vanuit veiligheid, maar ook
migranten onderling in contact en blijft de
vanuit zorg en welzijn – lijkt dan passender.
(digitale) band met het land van herkomst nauw.
‘Plaatsongebonden leven’ wordt mogelijk door
voelen – door (economisch) gevaar van buitenaf
of door interne spanningen. Een samenleving
kan horizontaal scheuren als bevolkingsgroepen
tegenover elkaar komen te staan (scenario C,
versplinterde samenleving), of verticaal wanneer
het heersende gezag wordt verworpen (scenario A
en C, gespleten en versplinterde samenleving).
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Drie aandachtspunten
De gebruiker van deze scenario’s willen we graag
drie aandachtspunten meegeven.
1. De veiligheid van een tijdshorizon
Deze scenario’s kijken vooruit naar 2030 en
schetsen de Nederlandse samenleving over
een decennium. Dat biedt een veilige afstand
om ontwikkelingen te doordenken. Maar die
tijdshorizon biedt ook een schijnveiligheid: door
cruciale gebeurtenissen – ook wel kantelpunten –
kan het sentiment in de samenleving omslaan.
Een kantelpunt hoeft niet per se door een
gebeurtenis te worden veroorzaakt, fake news
kan evengoed leiden tot een omslag. En dan kan
een scenario veel sneller dichterbij komen dan
voorheen gedacht.
Daarom is het aanduiden en monitoren van
concrete early warning signals cruciaal. Die early
warnings zijn signalen die je verwacht te zien als
een scenario werkelijkheid wordt. Bijvoorbeeld:
het percentage leerlingen dat korter dan vijf jaar
in Nederland blijft neemt toe. Dit is een concrete
statistiek die de gebruiker kan monitoren. Het
monitoren van early warnings kan ervoor zorgen
dat de gebruiker intelligent omgaat met de
tijdshorizon: het scenario wordt misschien al veel
eerder of juist veel later werkelijkheid.
2. Land van meerdere snelheden
De drie scenario’s Samenleven 2030 bieden
vensters op werkelijkheid. De scenario’s
zijn gepresenteerd als verhalen over heel
Nederland. Maar de scenario’s kunnen ook
naast elkaar bestaan: scenario A als scenario
voor krimpgebieden, scenario B als beeld van
de grote steden in de Randstad en scenario
C als werkelijkheid voor sommige groepen in
Nederland.
Dat vraagt ook om een overheid die kan schakelen
tussen of inspelen op deze verschillende
werkelijkheden: een overheid die anticipeert op
een land van meerdere snelheden.
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3. Het gevaar van wensdenken en
maakbaarheidsdenken
Mensen zijn geneigd om een wenselijke toekomst
ook als waarschijnlijk te zien. Scenario’s helpen om
wensdenken te doorbreken. Ze laten meerdere
perspectieven zien, waardoor de gebruiker het
eigen blikveld moet verbreden.
Naast het gevaar van wensdenken is er –
met name bij overheden – het gevaar van
maakbaarheidsdenken. De gebruiker ziet beleid
als een wondermiddel dat brede maatschappelijke
en technologische ontwikkelingen kan doen keren.
Meerdere gebruikers van de scenario’s zagen
het scenario gespleten samenleving (A) als het
scenario dat het dichtst bij de huidige situatie
ligt. Zij stelden dat Nederland de komende jaren
afhankelijk van beleid zou bewegen richting
de anonieme samenleving (scenario B) of de
versplinterde samenleving (scenario C). Het is de
vraag of beleid zoveel verandervermogen heeft
dat het de samenleving in de richting van een
bepaald scenario kan sturen.
Het is van belang om de scenario’s te ontleden:
wat betekenen de scenario’s als je inzoomt op één
beleidsdossier? Denk aan het dossier integratie,
sociale stabiliteit of buitenlandse inmenging.
Zo voorkom je dat de scenario’s te abstract
blijven en dat wens- en maakbaarheidsdenken
het overneemt van een realistisch, strategisch
gesprek.

6	Methodologische
verantwoording
Werkwijze
Deze scenariostudie is opgedeeld in drie fasen.
In onderstaande tabel geven we een overzicht
van de acties per fase.

Tabel 5.1 Traject Samenleven 2030
1. Verkenning
Doel

Divergeren
Identificeren van relevante trends en ontwikkelingen, als het gaat over
samenleven en diversiteit als gevolg van migratie?

Acties

Workshop
intern panel:
trendverkenning

- Identificeren trends en early warnings
- Rangschikken ontwikkelingen naar impact en onzekerheid
- Uitwerken meest impactrijke trends
- Inventariseren beleidsaannames en taboes rond thema
migratie, diversiteit en integratie

Workshop
expertpanel:
trendverkenning

- Inventariseren ontwikkelingen naar thema (werk en onderwijs;
veiligheid en publieke ruimte; welzijn en zorg; sociale cohesie
en draagvlak)
- Uitwerken impact en onzekerheden
- Inventariseren early warnings
- Inventariseren

Expertinterviews

We interviewden 13 experts en vroegen hen naar de belangrijkste
thema’s, ontwikkelingen en early warnings voor de Nederlandse
samenleving in 2030 / diversiteit als gevolg van migratie

Desk research

51

Vervolg tabel 5.1 Traject Samenleven 2030
2. Scenario’s
Doel

Structureren
Uitwerken van trends en ontwikkelingen tot toekomstbeelden over de Nederlandse
samenleving

Acties

Workshop intern
panel: scenario’s
opstellen

- Uitwerken WLO-scenario’s Laag/Hoog naar thema (onderwijs,
arbeidsmarkt, wonen, zorg, politiek, waarden, sociaal-cultureel)
- Formuleren wildcards

Workshop extern - Uitwerken WLO-scenario’s Laag/Hoog + aanvullend scenario
panel: scenario’s
(economische stagnatie + bevolkingsgroei) naar thema
opstellen
(onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, zorg, politiek, waarden,
sociaal-cultureel)
- Formuleren wildcards
Workshop intern
panel: scenario’s
toetsen

- Scenario’s voldoende radicaal, plausibel en relevant?
- Aanvullende thema’s

Extern panel:
online toetsen
scenario’s

Idem

3. Strategische conversatie
Doel

Convergeren
Bespreken van de strategische implicaties van de scenario’s: wat kun je doen om (sociale) spanningen te voorkomen of te mitigeren?

Acties

Strategische
sessie met MT
directie SI

- Doordenken impact scenario’s op beleidsdossiers directie SI

Strategische
sessie met intern
panel

- Doorleven impact scenario’s voor bestaand beleid
- Formuleren beleidsopties per scenario

Strategische sessie met netwerk
Expertise-unit
Sociale Stabiliteit
(ESS)

- Reflectie op scenario’s
- Formuleren aanknopingspunten voor beleid

Referentiescenario’s
We gebruiken de Welvaart en Leefomgeving
scenario’s uit 2015 van het Centraal Planbureau
(CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) als uitgangspunt van de analyse, omdat dit
de meest gebruikte en meest gezaghebbende
referentiescenario’s binnen de Nederlandse
Rijksoverheid zijn. Vervolgens geven we deze
twee referentiescenario’s invulling door de
migratiescenario’s die prof. dr. Paul Scheffer in
opdracht van de WRR schreef daarin in te passen.
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De Toekomstverkenning Welvaart en
Leefomgeving (WLO) uit 2015, opgesteld
door het CPB en het PBL gaat uit van twee
kernonzekerheden: de economische ontwikkeling
en de demografische ontwikkeling. Deze twee
kernonzekerheden leveren vier mogelijke
scenario’s op, maar CPB en PBL hebben er slechts
twee nader uitgewerkt: het scenario Laag (bbpgroei van 1% en bevolkingskrimp) en het scenario
Hoog (bbp-groei van 2% en bevolkingsgroei).

We hebben het referentiescenario Laag extremer
gemaakt door de lage economische groei van
1% te vervangen door economische stagnatie
(0% bbp-groei). Daardoor worden ons inziens de
maatschappelijke gevolgen van een economische
crisis beter inzichtelijk gemaakt. Ook werken we
een derde scenario uit, dat door CPB en PBL niet
wordt ingevuld, het scenario waarin economische
stagnatie samengaat met bevolkingsgroei.

voor hoogopgeleide arbeidsmigranten, maar dit
kan ook kansen scheppen voor lager opgeleide
arbeidsmigranten. In het scenario Hoog blijft de
EU ook aantrekkelijk voor asielmigranten. In cijfers
uitgedrukt kan het migratiesaldo per jaar oplopen
tot 82.000 in scenario Hoog in de aanvullende
onzekerheidsverkenning. Dat is in lijn met het
feitelijke migratiesaldo in 2016 (+87.000) en
2017 (+82.000)

In de WLO-scenario’s wordt geconstateerd
dat de aard en omvang migratie zeer onzeker
zijn. Daarom is besloten tot een aanvullende
onzekerheidsverkenning op dit thema.

In het scenario Laag neemt immigratie echter af,
doordat de economische groei zich concentreert
in Azië. Dat maakt de EU minder aantrekkelijk
als vestigingsplaats voor migranten. Diezelfde
ontwikkeling kan ertoe leiden dat meer inwoners
In het scenario Hoog kenmerkt de werkgelegenheid Nederland verlaten. In cijfers uitgedrukt kan het
migratiesaldo in scenario Laag dalen tot -15.000 in
zich door technologische innovatie op banen
de aanvullende onzekerheidsverkenning.
van hoog niveau. Dat maakt de EU aantrekkelijk

Tabel 5.2 WLO-scenario’s, CPB, PBL (2015)
Ter referentie: de WLO scenario’s gaan uit van een bevolkingsomvang van 16,9 miljoen in 2015
Laag

Hoog

Economische groei

+1%

+2%

Demografische ontwikkeling
WLO-scenario’s

Krimp
2030: 17,1 miljoen inwoners
2050: 16,4 miljoen inwoners

Groei
2030: 18 miljoen inwoners
2050: 19,2 miljoen inwoners

Demografische ontwikkeling
Aanvullende onzekerheidsverkenning

Migratiesaldo -15.000
2050: 15,9 miljoen inwoners

Migratiesaldo +82.000
2050: 20,5 miljoen inwoners

Prof dr. Paul Scheffer schreef in 2018 in opdracht
van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid een essay over immigratie in
een open samenleving. Hierin schetst hij samen
met de demograaf dr. Roel Jennissen (WRR) een

vijftal scenario’s voor de samenstelling van de
Nederlandse bevolking tot aan 2060, gebaseerd
op het migratiesaldo. Zij baseren zich hierbij op
gegevens en doorrekeningen van het CBS.

Tabel 5.3 Scenario’s migratie, CBS/Paul Scheffer (2018)
NL = Nederlandse achtergrond; W = Westerse migranten; NW = Niet-Westerse migranten
Migratie saldo

-8.000

0

+10.000

+31.000

+50.000

Gebaseerd op

Periode ‘03-‘08

Periode ‘03-‘08

Periode ‘00-‘09 Prognose CBS

Periode ‘10-18

Bevolking in
2060

16,7 miljoen

16,8 miljoen

17,3 miljoen

18,4 miljoen

19,7 miljoen

Samenstelling
(absoluut)

NL 11.25
W 1.94
NW 2.88

NL 11.65
W 2.06
NW 3.06

NL 11.86
W 2.21
NW 3.26

NL 12.09
W 2.56
NW 3.79

NL 12.34
W 2.90
NW 4.47

Samenstelling
(procent)

NL 70%
W 12%
NW 18%

NL 69%
W 12%
NW 18%

NL 68%
W 13%
NW 19%

NL 66%
W 14%
NW 21%

NL 63%
W 15%
NW 22%
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De twee extreemste scenario’s van Paul Scheffer
(migratiesaldo’s van -8.000 en +50.000) komen
overeen met de WLO-scenario’s. Om die reden
gebruiken we deze twee scenario’s om de WLOscenario’s verder in te vullen. Daarbij moet de

aantekening worden gemaakt dat de prognoses
van het migratiesaldo de feitelijke aantallen
eerder onderschatten dan overschatten.
Zo was het migratiesaldo de afgelopen jaren
hoger dan +50.000:

Tabel 5.4 Migratiesaldo 2015-2018 (CBS)
Jaar

2015

2016

2017

2018
(1e half jaar)

Migratiesaldo

+56.000

+87.000

+82.000

+31.000

Door de keus voor de twee WLO-scenario’s en
de nadere invulling daarvan met de twee meest
extreme scenario’s van Scheffer blijven we dus aan
de ‘behoudende kant’.
Vergrijzing is in alle drie scenario’s een belangrijke
demografische ontwikkeling, eventuele
bevolkingsgroei is dan ook in belangrijke mate
het gevolg van migratie. Op de lange duur
kunnen kleine verschillen in aantallen van het
migratiesaldo tot grote verschillen in de omvang
van de bevolking leiden. Het CBS rekende grofweg
door dat 10.000 extra netto migranten 40 jaar
later 400.000 extra inwoners van de eerste
generatie geven, plus 200.000 extra van de tweede
generatie.

Gesignaleerde trends en ontwikkelingen
In de scenario’s beschrijven we de situatie in
Nederland in 2030. Dat doen we op basis van
verschillende trends en ontwikkelingen, die naar
voren zijn gekomen in de verkenningsfase van dit
traject.
De trendkaart hieronder geeft een overzicht
van de ontwikkelingen die worden besproken in
de scenario’s. We beperken ons hierbij tot die
ontwikkelingen die het meest relevant zijn voor
samen leven binnen het betreffende scenario
en die nader worden uitgewerkt in het scenario.
De kleurcode correspondeert met de scenario’s:
paarse trends worden uitgewerkt in scenario A;
oranje trends in scenario B en groene trends in
scenario C.

Trendkaart scenarioframework
A
Demografie
Vergrijzing en ontgroening
Immigratie als hoofdoorzaak bevolkingsgroei
Sinds 2015 migratiesaldo boven 55.000
Hoger geboortecijfer onder Nederlanders met migratieachtergrond
Migratie
Immigratie: grotere diversiteit naar herkomst
Immigratie: instroom-piek als gevolg van conflicten in het land van herkomst
Toename tijdelijke (arbeids)migratie
Remigratie: bij economische recessie keren migranten terug naar land van
herkomst (zoals tijdens de economische crisis na 2008)
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B

C

Economie
Economische groei sinds 2014
Economische instabiliteit
Nederland: economische boost door Brexit
Nederland: economische backlash door Brexit
Protectionistische economische maatregelen
Opkomst van Azië als economische grootmacht
Trendkaart sociaal-culturele ontwikkelingen samenleven
A

B

C

A

B

C

Politiek
Links/rechts tegenstelling vervangen door tegenstelling
kosmopolitisch / anti-elitair
Afname vertrouwen in politiek en openbaar bestuur
Grote gepercipieerde kloof tussen landelijke en lokale politiek
Toenemend aantal inwoners dat niet kan stemmen
Verharding politieke arena
Opkomst van migrantenpartijen (nationaal en lokaal)
Politieke versplintering: steeds meer partijen in coalities
Sociale verhoudingen
Groeiende tegenstellingen tussen Randstad en rest van Nederland
Verliesgevoelens bij krimpende middenklasse
Culturele diversiteit wordt steeds meer de norm
Hybride identiteit: identiteit ontlenen aan meerdere culturen
Proces van bewustwording / waardering culturele verschillen
Verengelsing in de openbare ruimte / op de werkvloer
Groeiende solidariteit binnen de eigen groep (ook digitaal)
Groeiende spanningen Nederlanders / migranten(achtergrond)
Groeiende spanningen tussen migrantengroepen
Trendkaart structurele ontwikkelingen samenleven
Onderwijs
Groeiende kloof hoog / laag opgeleid
Onderwijsinstelling als huwelijksmarkt
Mismatch onderwijs en arbeidsmarkt
(Onbedoelde) discriminatie op de werkvloer
Groeiende personele tekorten
Gebrek aan structurele investeringen in onderwijs
Leven lang leren
Meer technologie in het onderwijs
Toenemende privatisering van het onderwijs
Groeiende aandacht voor diversiteit in het onderwijs
Flexibeler onderwijs (o.a. voor tijdelijke migranten)
Groei aandeel hoger opgeleiden
Groei aantal laaggeletterden
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Arbeidsmarkt
(Onbedoelde) discriminatie op de arbeidsmarkt
Tekorten op de arbeidsmarkt (vooral in publieke sector)
Oudere beroepsbevolking: duurzame inzetbaarheid
Leven lang leren: werken en leren
Belang Nederlandse taal neemt af
Automatisering en digitalisering van taken
Banen in het middensegment onder druk
Groeiende culturele diversiteit op de werkvloer
Flexibilisering
Wonen
Verstedelijking (vooral hoger opgeleiden naar de stad)
Afnemende geografische mobiliteit
Gentrificatie
Negatief buurteffect neemt toe: buurt bepaalt kansen individu
Groeiend woningtekort
Meer (behoefte aan) tijdelijke woonruimte
Meer tiny houses
Toenemende discussie over huisvesting statushouders
Zorg
Toenemende gezondheidsverschillen tussen hoog / laag opgeleid
Toenemende gezondheidsklachten door langer doorwerken
Groeiende personele tekorten
Stijgende kosten: collectiviteit onder druk
Privatisering
Meer robotisering / IT in de zorg
Zieker en gezonder tegelijkertijd: ziektes sneller op het spoor
Weinig / afnemende kennis van culturele/etnische gezondheidsverschillen
Groeiende taalbarrière
Zorgprofessionals worden in het buitenland geworven
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Bijlagen
Bijlage 1 – Push-factoren migratie
Er zijn in hoofdzaak vijf structurele oorzaken
voor de hedendaagse globale vlucht- en
migratiebewegingen naar Europa. Deze oorzaken
zijn structureel in de zin dat zij ook de komende
decennia – en zeker tot aan 2030 – zullen
doorwerken.
1.	Demografische ontwikkelingen (bevolkingsgroei
in Afrika/Azië; vergrijzing in Europa)
2. Welvaartskloof tussen Noord en Zuid
3.	Klimaatverandering (in toenemende mate als
bron van conflicten en migratie)
4. Politieke crises en gewelddadige conflicten
5.	Perceptie van het land van aankomst (door
persoonlijke netwerken en/of media)

recessie, schaarste aan grondstoffen en
goederen en onvrede over sociaaleconomische
omstandigheden als slecht onderwijs en
werkloosheid kunnen leiden tot conflict.
Klimaatverandering kan daarnaast leiden tot
schaarste in water, voedsel en grondstoffen en op
die manier bijdragen aan conflicten.

Demografie

Klimaat

Sociaaleconomisch: schaarste
Conflict

We bespreken de vier belangrijkste push-factoren
voor migratie. Hierbij richten we ons expliciet
op de internationale context. We bespreken dus
niet de mogelijke pull-factoren van de EU en
Nederland: de factoren die migranten bewegen
om juist hierheen te migreren. We bespreken
enkele trends binnen deze push-factoren en de
samenhang met migratie.

1. Klimaatverandering
De schattingen voor het aantal
klimaatvluchtelingen tot aan 2050 lopen met
een factor 40 uiteen – van 25 miljoen tot 1
miljard. Tussen 2008 en 2016 ontvluchtten 196
miljoen mensen door natuurrampen (orkanen,
overstromingen, bosbranden en droogte) hun huis
en bleven in eigen land. Het gaat hierbij dus om
bijna 25 miljoen mensen per jaar. Ter vergelijking:
Onderlinge samenhang push-factoren
Demografische groei en een grote
in 2016 ontvluchtten ongeveer 40 miljoen
bevolkingsomvang kunnen (interne) conflicten in
mensen hun huis (en bleven in eigen land) door
de hand werken of veroorzaken. Ook economische gewelddadige conflicten (EPSP, 2018).
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Hotspots als voorspeller voor klimaatvluchtelingen
Er bestaat veel onzekerheid over de exacte
impact van klimaatverandering. Dat komt doordat
ecosystemen complexe, adaptieve systemen zijn
die chaotisch gedrag vertonen. De gevolgen van
de opwarming van de aarde zijn niet evenredig
verdeeld. Veel wetenschappelijk onderzoek richt
zich op hotspots: die plekken op aarde waar de
impact van klimaatverandering sterk merkbaar
zal zijn. Deze hotspots zijn mogelijk voorspellers
voor gebieden waar klimaatmigratie zal toenemen.
Het noorden van Zuid-Amerika, midden Afrika en
Zuid-Oost Azië vormen dichtbevolkte hotspots
(ClimateEx, 2018).

Rampen en graduele verandering: kortstondige en
permanente migratie?
Klimaatverandering leidt tot meer extreme
weersomstandigheden. IPCC voorspelt een
toename in zowel aantal als hevigheid van
tropische stormen en orkanen. Daarnaast wordt
een toenemend aantal overstromingen verwacht.
Dergelijke natuurrampen zijn te identificeren
als losse events, die leiden tot migratie. Daarbij
gaat het vooralsnog vaak om lokale of regionale
migratie van tijdelijke aard (UN ESA, 2017).

Andere effecten van klimaatverandering zijn
eerder gradueel – aanhoudende droogte of
juist periodes met wateroverlast zorgen ervoor
dat de leefomstandigheden van mensen onder
Kwetsbare kustgebieden
druk komen te staan. Deze graduele effecten
Ook kustgebieden zijn zeer kwetsbaar voor
zullen zich eerder uiten in sociaaleconomische
overstromingen door zeespiegelstijging. De
National Oceanic and Atmospheric Administration achteruitgang en conflicten, die ontstaan als
(NOAA) uit de VS berekende dat kuststeden bij een gevolg van schaarste aan water, voedsel en
andere grondstoffen. Ook deze effecten zullen
zeespiegelstijging van ongeveer 30 cm al 25 keer
leiden tot migratie, waarbij klimaatverandering als
zo vaak met overstromingen te maken kunnen
migratieoorzaak deels gemaskeerd wordt door
krijgen (NOAA, 2017). De meeste megasteden
economische en maatschappelijke gevolgen.
zijn gebouwd in kustgebieden en zo’n 45% van
de wereldbevolking woont binnen 150 kilometer
van de kust, schat de UN. Ruim 1 miljard mensen
2. Bevolkingsgroei
leven in laaggelegen kustgebieden – dat is zo’n
Een hoge bevolkingsgroei of hoge
13% van de wereldbevolking (World Ocean
bevolkingsdichtheid in combinatie met slechte
Review, 2017). Van de mensen die minder dan
sociaaleconomische omstandigheden kan wel
10 meter boven zeeniveau wonen, leeft 73% in
een voorspeller zijn voor arbeidsmigratie. In
Azië. De verwachting is dat dit percentage zal
2019 bestaat de wereldbevolking uit bijna 7,7
stijgen door urbanisatie (Neumann et al., 2015).
miljard mensen. Naar verwachting groeit de
De combinatie van kwetsbaar gebied en een
wereldbevolking tot aan 2030 met 12% tot ruim
hoge bevolkingsdichtheid vormt mogelijk een
8,5 miljard (UN ESA, 2017).
voorspeller voor klimaatmigratie.

Prognose wereldbevolking naar continent (UN ESA, 2017)
Regio

Bevolkingsgroei tot 2030 [%]

Bevolkingsgroei tot 2030 [aantallen]

Afrika

26%

448 miljoen

Azië

9%

443 miljoen

Zuid/Midden-Amerika

10%

72 miljoen

Noord-Amerika

9%

34 miljoen

Oceanië

15%

7 miljoen

Europa

-0,4%

-3 miljoen
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Demografie en conflict
In landen met een grote bevolkingsomvang in
absolute termen is de kans groter op intern
conflict. Ook een relatief jonge bevolking is volgens
de VN een voorspeller voor gewapende conflicten.
De verwachte bevolkingsgroei in met name Afrika
en Azië leidt mogelijk tot meer (interne) conflicten
en dat kan leiden tot migratie.
3. Sociaaleconomische omstandigheden
Arbeidsmigratie
Het ontvluchten van armoede of een lager
inkomen kan gelden als sociaaleconomisch
migratiemotief. Volgens het CEPS (Centre for
European Policy Studies, 2017) maakt een
inkomensverschil van tenminste 30-40% met het
land van herkomst een land aantrekkelijk voor
migratie. Ook andere sociaaleconomische factoren
– zoals onderwijs, arbeidsmarktregulatie en sociale
zekerheid – hebben impact op migratiemotieven.
Een hoge werkloosheid is een belangrijke indicator
voor migratie.
Arbeidsmigratie kan ook voortkomen uit
persoonlijke overwegingen, die minder te
maken hebben met het zoeken naar betere
sociaaleconomische omstandigheden. Ook
om nieuwe ervaring op te doen, of voor een
interessante carrièrestap migreren mensen naar
een ander land. In de huidige terminologie worden
deze migranten vaak aangeduid als expats of
kenniswerkers. De termen arbeidsmigrant en
expat worden echter door elkaar heen gebruikt.
Drempeleffect
Als ze de kans hadden, zegt 16% van de
wereldbevolking te willen verhuizen naar een
ander land. Dat zijn 700 miljoen mensen – in
werkelijkheid migreren echter zo’n 7 miljoen
mensen per jaar (EPSC, 2017).

onderwijs op zak maken mensen bijvoorbeeld
meer kans op de arbeidsmarkt in een land van
aankomst.
Aan dit drempeleffect zit een plafond. Mensen
zijn geneigd in het land van herkomst te blijven,
wanneer zij een hoger inkomen hebben dan
$7.000-10.000 per capita per jaar (EPSC, 2017).
Ter vergelijking, in Nederland is de bbp per capita
ongeveer $45.000.
4. Geopolitieke conflicten
In 2016 waren 40,3 miljoen mensen op de vlucht
binnen het eigen land vanwege gewelddadige
conflicten of vervolging. De UNHCR registreerde
daarnaast 17,2 miljoen vluchtelingen die hun land
ontvluchtten (EPSC, 2017).
Mensen kunnen volgens de Conventies van
Genève asiel aanvragen vanwege oorlog of
gewapend conflict in het thuisland, of wanneer
zij in eigen land vervolgd worden om ras, sociale
groep, godsdienst, nationaliteit, geaardheid of
politieke overtuiging. Geopolitieke conflicten
kunnen vluchtelingen op gang brengen.
We bespreken hier een aantal geopolitieke
ontwikkelingen die impact hebben op migratie.
Conflicten tussen non-statelijke actoren
De tijd van ‘overzichtelijke’ conflicten tussen staten
is voorbij. Er is een trendmatige ontwikkeling naar
meer conflicten tussen enerzijds een staat en
anderzijds een non-statelijke actor, of onderling
tussen non-statelijke actoren. Dit type conflicten
overschrijdt vaker landsgrenzen en is lastiger
te beëindigen dan conflicten die zich binnen
landsgrenzen afspelen (Petterson & Wallensteen,
2015).

Afname in het aantal interne gewapende conflicten
Het Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Bij migratie vanwege sociaaleconomische
beredeneert dat het aantal conflicten binnen de
omstandigheden geldt een drempeleffect: als het
landsgrenzen zal dalen en in 2050 gehalveerd
inkomen enigszins toeneemt, biedt dat soms juist zal zijn ten opzichte van 2010. Zij baseren hun
de kansen om te migreren. Economische groei en prognoses op historische voorspellers voor
een verbeterde welvaart kan migratie aanvankelijk conflicten: het spillover effect (conflicten in de
juist doen toenemen. De allerarmsten hebben niet regio), een grote bevolking, lage scholing, een
de middelen om te migreren. Datzelfde geldt voor jonge bevolking, een hoge zuigelingensterfte,
andere sociaaleconomische factoren: met beter
olievoorraden en etnische dominantie van één
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groep. Een geschiedenis van eerdere conflicten,
een grote bevolkingsomvang en een lage
sociaaleconomische ontwikkeling hebben
de sterkste correlatie met interne conflicten
(Hegre et al., 2013).
Economisch protectionisme
Sinds de financiële crisis in 2008 is de beweging
naar vrijhandel gestagneerd en neemt het aantal
protectionistische maatregelen toe. Sinds het
aantreden van president Trump in de VS in 2017
volgen economische sancties – tegen China,
Rusland, Europa – elkaar in hoog tempo op. Zet
deze trend door?
De Atlantic Council (Amerikaanse denktank)
verwacht dat protectionisme de groei van de
economische middenklasse in de weg staat. In het
basisscenario verwachten zij een middenklasse
van 3,95 miljard mensen in 2035, ten opzichte
van 2,89 miljard in 2018. Door protectionisme
zou de groei lager uitpakken: naar schatting
bestaat de wereldwijde middenklasse dan uit 54
miljoen mensen minder. Dat komt overeen met
de bevolkingsomvang va Zuid-Afrika. Daarnaast
verwacht de Atlantic Council dat protectionisme
tot economische instabiliteit zal leiden in
ruim 60 landen extra in het protectionistische
scenario. Economische instabiliteit kan daarnaast
(gewapende) conflicten in de hand werken
(Atlantic Council, 2017).
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Europese Unie
Migratie is voor EU-burgers – na terrorisme –
de belangrijkste kwestie voor de Europese Unie
(EPSC, 2017). Het thema staat dus hoog op de
politieke agenda. De EU heeft vier prioriteiten
vastgesteld in de gezamenlijke agenda voor
migratie (EC, 2018):
• Irreguliere migratie minder aantrekkelijk maken
• Levens redden en de buitengrenzen beveiligen
• Een sterk gemeenschappelijk asielbeleid
• Een nieuw beleid voor legale migratie
De vluchtelingencrisis in 2015 toonde zowel
het belang van een gezamenlijke aanpak op
migratie, als de onderlinge verschillen tussen
deelstaten. Met name Oost-Europese landen
staan negatief tegenover het opnemen van
vluchtelingen. Onzeker is of deze spanningen
in de toekomst worden weggestreken door
een gezamenlijk beleid, of dat migratie door
deelcoalities van lidstaten of individuele lidstaten
zal worden opgepakt. De Europese koers op het
migratiedossier zal impact hebben op het type en
aantal migranten dat Nederland bereikt.
Op dit moment is er een gezamenlijk blue card
systeem voor hoog gekwalificeerde migranten,
toegekend aan ongeveer 21.000 migranten in
2016. Zo’n 85% van hen ging naar Duitsland
(ESPC, 2017).

Bijlage 2 – Verantwoording
Geraadpleegde experts
Expertinterviews
We namen 13 expertinterviews af.
•	Jan van de Beek (Demograaf/
migratieonderzoeker)
• Hans Boutellier (Verwey-Jonker Instituut)
• Jaco Dagevos (SCP)
• Ilias El Hadioui (EUR)
• Godfried Engbersen (WRR)
• Maarten van Ham (TU Delft)
• Henk Hilderink (RIVM)
• Toon Kuppens (RUG)
• Jos Sanders (HAN)
• Monika Sie Dhian Ho (Clingendael)
• Haroon Sheikh (VU; FreedomLab)
• Coen Teulings (UU)
• Helga de Valk (NIDI)
Expertpanel (extern)
In verschillende externe bijeenkomsten dachten
25 externe experts mee.
• Jamila Achahchah (Movisie)
• Ahmed Ait Moha (Motivaction)
• Iris Andriessen (SCP)
• Rabia Azdad (Rabobank)
• Karima Bazi (NCTV)
• Maurits Berger (Universiteit Leiden)
• Meike Bokhorst (WRR)
• Wim Derksen (Socioloog)
• Marcel van Druenen (Divosa)
• Patrick van der Duin (STT)
• Frank Gootjes (RUG)
• COA
• Kim Kruisdijk (Divosa)
• Dorien Manting (PBL, UvA)
• Maria van den Muijsenbergh (Pharos)
• Han Nicolaas (CBS)
• Leonore Nieuwmeijer (Asito)
• Omar Ramadan (Radar Advies)
• Elize Smal (Pharos)
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