
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Over	  dit	  manifest	  

Dit	  manifest	  vormt	  samen	  met	  het	  boek	  ‘Samen	  slimmer’	  het	  resultaat	  van	  een	  meerjarige	  toekomstverkenning	  door	  de	  
Stichting	  Toekomstbeeld	  der	  Techniek.	  Hierbij	  waren	  meer	  dan	  honderd	  experts,	  visionairs,	  creatieven,	  wetenschappers	  
en	  filosofen	  betrokken.	  De	  stuurgroep	  speelde	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  richting	  geven	  aan	  de	  verkenning.	  	  
Meer	  informatie?	  Zie:	  wisdomofthecrowd.nl	  of	  mail:	  wisdomofcrowd@gmail.com.	  



	  

De	  samenleving	  staat	  voor	  grote	  uitdagingen	  op	  het	  gebied	  van	  gezondheid,	  veiligheid	  en	  onze	  leefomgeving.	  De	  recente	  

crises	  maken	  duidelijk	  dat	  het	  huidige	  systeem	  niet	  langer	  werkt.	  Er	  zijn	  nieuwe	  structuren	  nodig	  om	  de	  grote	  

maatschappelijke	  vragen	  aan	  te	  pakken.	  Structuren	  waarin	  burgers	  samen	  met	  overheden,	  bedrijven	  en	  kennis-‐

instellingen	  samenwerken	  en	  samen	  verantwoordelijkheid	  nemen.	  De	  samenleving	  zit	  vol	  ideeën,	  kennis,	  creativiteit	  en	  

menskracht.	  De	  echte	  mogelijkheden	  daarvan	  gebruiken	  we	  maar	  amper.	  Door	  hokjes-‐denken,	  door	  gesloten	  muren	  om	  

organisaties,	  door	  gekwetter	  zonder	  naar	  elkaar	  te	  luisteren	  en	  door	  het	  vasthouden	  aan	  bestaande	  posities	  uit	  angst	  voor	  

de	  veranderingen	  die	  kunnen	  komen.	  Dat	  kan	  ook	  anders	  en	  slimmer!	  

	  

Een revolutie is gaande 
Ondertussen	  is	  er	  een	  revolutie	  gaande:	  internet	  
verandert	  de	  wereld,	  sociale	  media	  zijn	  niet	  alleen	  maar	  
gadgets.	  Het	  gebruiksgemak,	  de	  mobiliteit,	  de	  
toegankelijkheid	  en	  de	  mogelijkheden	  nemen	  steeds	  
sneller	  toe.	  En	  daarmee	  de	  impact.	  Op	  ons	  gedrag,	  op	  
instituties,	  op	  de	  samenleving.	  De	  Occupy-‐protesten,	  de	  
lage	  opkomst	  bij	  de	  inenting	  tegen	  baarmoeder-‐
halskanker,	  de	  rellen	  in	  Londen,	  Wikileaks	  en	  de	  
Arabische	  lente	  laten	  zien	  dat	  burgers	  steeds	  meer	  het	  
heft	  in	  eigen	  hand	  kunnen	  nemen	  en	  dat	  ook	  doen.	  

De	  komende	  jaren	  zullen	  de	  mogelijkheden	  alleen	  maar	  
toenemen.	  Het	  web	  wordt	  intelligenter	  en	  er	  komen	  
meer	  breed	  toegankelijke	  technologieën.	  Technologieën	  
waarmee	  burgers	  zelf	  producten	  kunnen	  ontwerpen	  en	  
maken	  of	  biologisch	  materiaal	  kunnen	  manipuleren.	  Of	  
over	  talloze	  sensoren	  beschikken	  om	  hun	  eigen	  lichaam	  
of	  leefomgeving	  te	  monitoren.	  Dat	  blijkt	  uit	  de	  
toekomstverkenning	  die	  Stichting	  Toekomstbeeld	  der	  
Techniek	  heeft	  gedaan	  met	  meer	  dan	  honderd	  experts,	  
wetenschappers,	  kunstenaars,	  ontwerpers	  en	  visionairs.	  
De	  visies	  uit	  deze	  verkenning	  worden	  beschreven	  in	  het	  
boek	  ‘Samen	  slimmer’	  (zie	  het	  informatiekader	  
verderop).	  

Organiseren,	  samenwerken	  en	  beslissen	  gaan	  daardoor	  
wezenlijk	  van	  karakter	  veranderen.	  Burgers	  krijgen	  
individueel	  en	  collectief	  een	  actieve	  rol	  in	  het	  scheppen	  
en	  delen	  van	  nieuwe	  ideeën	  en	  producten.	  Maar	  ook	  in	  
het	  vinden	  van	  oplossingen	  voor	  problemen,	  in	  het	  
beantwoorden	  van	  lastige	  vragen.	  Deze	  ‘wisdom	  of	  
crowds’	  biedt	  volop	  kansen	  om	  onze	  samenleving	  
gezonder,	  duurzamer	  en	  innovatiever	  te	  maken,	  
gebruikmakend	  van	  de	  kennis,	  talenten,	  creativiteit	  en	  
menskracht	  van	  de	  bevolking.	  	  

Bedrijven	  en	  overheden	  verliezen	  daardoor	  hun	  huidige	  
controle	  en	  macht.	  Zij	  zullen	  zichzelf	  opnieuw	  moeten	  
uitvinden.	  Dat	  vraagt	  om	  een	  leertraject	  van	  meerdere	  
jaren.	  	  

	  

	  

Leren door experimenteren:  
een ‘living lab’ 
Gezien	  de	  huidige	  maatschappelijke	  uitdagingen	  en	  de	  
verwachte	  technologische	  ontwikkelingen	  is	  het	  urgent	  
dat	  overheden,	  bedrijven,	  wetenschappers,	  ontwerpers	  
en	  burgers	  aan	  de	  slag	  gaan	  met	  het	  ontwerp	  van	  
processen	  in	  het	  toekomstige	  web	  en	  de	  sociale	  media.	  

Initiatieven	  op	  dit	  vlak	  zijn	  tot	  nu	  toe	  echter	  vaak	  
kleinschalig	  gebleven	  en	  van	  korte	  duur.	  Kennis	  en	  
ervaring	  zijn	  daardoor	  versnipperd.	  Er	  moet	  een	  
omgeving	  komen	  waarin	  duurzaam	  geëxperimenteerd	  
kan	  worden	  met	  allerlei	  vormen	  van	  de	  ‘wisdom	  of	  
crowds’.	  Een	  levend	  laboratorium,	  een	  ’living	  lab’,	  waarin	  
burgers,	  overheden,	  bedrijven	  en	  kennisinstellingen	  
samenwerken	  en	  waarin	  kennis	  en	  ervaring	  wordt	  
gebundeld	  en	  uitgewisseld.	  Leren	  door	  te	  doen.	  In	  een	  
vorm	  die	  past	  bij	  voorwaarden	  voor	  de	  wisdom	  of	  crowds	  
(zie	  informatiekader).	  

Met	  een	  divers	  programma	  over	  meerdere	  jaren	  wordt	  
ervaring	  opgedaan	  met	  nieuwe	  vormen	  van	  democratie,	  
openbaar	  bestuur,	  wetenschappelijk	  onderzoek,	  product-‐	  
en	  procesontwerp.	  De	  betrokkenheid	  van	  early	  
innovators	  en	  creatieven	  (zoals	  ontwerpers,	  kunstenaars,	  
wetenschappers,	  hackers)	  is	  daarbij	  cruciaal.	  

Het	  programma	  van	  het	  living	  lab	  is	  sectoroverschrijdend,	  
interdisciplinair	  en	  niet	  alleen	  onderzoeks-‐	  maar	  ook	  
ontwerpgericht.	  Het	  is	  participatief:	  het	  gebruikt	  zijn	  
eigen	  concepten	  en	  ideeën,	  die	  horen	  bij	  de	  randvoor-‐
waarden	  voor	  de	  wisdom	  of	  crowds.	  Verworven	  
inzichten,	  methoden	  (best	  practices),	  modellen,	  
scenario’s	  en	  technieken	  vinden	  vanuit	  het	  living	  lab	  hun	  
weg	  naar	  de	  alledaagse	  werkelijkheid.	  

	  

	  

Er	  zijn	  nieuwe	  structuren	  nodig	  in	  de	  samenleving	  
om	  de	  huidige	  crises	  te	  kunnen	  aanpakken	  en	  

sectoren	  toekomstbestendig	  te	  maken.	  

	  

	  

  



 
 

Wie moeten er mee doen? 
De	  overheid	  heeft	  hier	  een	  belangrijke	  
verantwoordelijkheid,	  omdat	  het	  gaat	  om	  de	  
(her)inrichting	  van	  het	  publieke	  domein.	  Dat	  kan	  niet	  
alleen	  aan	  bedrijven	  worden	  overgelaten.	  

Bedrijven	  hebben	  de	  uitdaging	  om	  hun	  werkwijzen,	  
bedrijfsprocessen	  en	  verdienmodellen	  te	  
herontwerpen,	  ten	  behoeve	  van	  hun	  toekomstig	  
succes.	  	  
Kennisinstellingen	  krijgen	  en	  bedenken	  nieuwe	  
instrumenten	  voor	  hun	  onderzoek.	  
Creatieven	  (ontwerpers,	  kunstenaars,	  hackers)	  
leveren	  bijdragen	  aan	  innovatieve	  concepten.	  

Burgers	  kunnen	  hun	  toenemende	  mondigheid	  laten	  
resulteren	  in	  feitelijke	  verbeteringen	  van	  de	  kwaliteit	  
van	  leven.	  	  

	  

Doe mee! 
Het	  starten	  van	  een	  living	  lab	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  
de	  mogelijkheden	  van	  de	  zich	  snel	  ontwikkelende	  en	  
disruptieve	  technologieën	  maximaal	  te	  benutten	  door	  
krachten	  te	  bundelen.	  Dat	  is	  van	  doorslaggevend	  
belang	  voor	  het	  aanpakken	  van	  de	  maatschappelijke	  
vraagstukken	  waar	  we	  als	  samenleving	  voor	  staan.	  	  

Het	  is	  hoog	  tijd	  voor	  een	  intensieve	  co-‐creatie	  tussen	  
bedrijven,	  overheden,	  kennisinstellingen	  en	  burgers.	  
Samen	  zijn	  we	  slimmer!	  	  

Wie	  doet	  mee	  en	  sluit	  zich	  bij	  ons	  aan?	  	  

	  

Was	  getekend,	  11	  april	  2012,	  

	  

De	  stuurgroep	  van	  de	  STT-‐toekomstverkenning	  
Wisdom	  of	  the	  Crowd,	  

Marleen	  Stikker	  (voorzitter)	  

Erwin	  Blom	  

Jaap	  van	  den	  Herik	  	  

Paul	  ’t	  Hoen	  

Ben	  Schouten	  	  

Hans	  van	  der	  Veen	  

Peter	  Werkhoven	  

Maurits	  Kreijveld	  (projectleider)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Wisdom	  of	  crowds

De	  ‘wisdom	  of	  crowds’	  is	  het	  fenomeen	  dat	  een	  grote	  
groep	  mensen	  in	  staat	  is	  om	  verstandige	  beslissingen	  
te	  nemen,	  complexe	  problemen	  op	  te	  lossen	  en	  
gezamenlijk	  iets	  kan	  creëren	  dat	  meer	  is	  dan	  de	  som	  
der	  delen.	  In	  bepaalde	  gevallen	  is	  dat	  ‘slim’	  of	  zelfs	  
‘wijs’	  te	  noemen.	  Crowdsourcing,	  co-‐creatie	  en	  
zelforganisatie	  zijn	  vormen	  waarin	  de	  wisdom	  of	  
crowds	  wordt	  benut.	  

‘Wisdom	  of	  crowds’	  is	  niet	  vanzelfsprekend.	  Het	  
risico	  van	  dom	  kuddegedrag	  ligt	  voortdurend	  op	  de	  
loer.	  Voor	  de	  ‘wisdom	  of	  crowds’	  is	  een	  omgeving	  
nodig:	  
• waarin	  burgers	  laagdrempelig	  kunnen	  

participeren	  doordat	  ze	  gebruik	  kunnen	  maken	  
van	  eenvoudig	  ‘LEGO-‐blokjes’	  en	  processen	  die	  
ingericht	  zijn	  volgens	  het	  principe	  van	  
participatory	  design	  en	  design	  thinking.	  	  

• waar	  data	  en	  informatie	  uit	  vele	  verschillende	  
bronnen	  gecombineerd	  kunnen	  worden;	  waar	  
publieke	  data	  open	  is.	  

• waarin	  burgers	  zich	  veilig	  voelen	  om	  te	  
participeren	  en	  waar	  data	  en	  privacy	  beschermd	  
worden.	  

• waarin	  publieke	  belangen	  en	  solidariteit	  
gewaarborgd	  blijven	  en	  bevorderd	  worden,	  in	  (de	  
code	  van)	  het	  toekomstige	  internet	  en	  de	  sociale	  
media.	  

• waarin	  niet	  alles	  in	  een	  systeem	  is	  
voorgeprogrammeerd	  maar	  ruimte	  is	  voor	  
spontane,	  onverwachte	  ontwikkelingen	  en	  
dwarsdenken.

	  



 
 

Boek	  

SAMEN SLIMMER 
Hoe	  de	  ‘wisdom	  of	  crowds’	  	  
onze	  samenleving	  zal	  veranderen	  

	  
We	  leven	  in	  een	  unieke	  tijd.	  Dankzij	  het	  internet	  

kunnen	  we	  samenwerken	  op	  een	  schaal	  en	  een	  

manier	  die	  tot	  nu	  toe	  onmogelijk	  was.	  Daardoor	  

kunnen	  we	  veel	  beter	  gebruik	  maken	  van	  de	  

talenten,	  ideeën,	  kennis,	  creativiteit	  en	  mankracht	  

die	  in	  onze	  samenleving	  aanwezig	  zijn.	  Samen	  zijn	  

we	  slimmer.	  Dat	  wordt	  ook	  wel	  de	  ‘wisdom	  of	  

crowds’	  genoemd.	  Daarmee	  kunnen	  we	  onze	  

kwaliteit	  van	  leven	  verbeteren,	  elkaar	  helpen,	  

maatschappelijke	  vraagstukken	  aanpakken	  en	  betere	  

producten	  en	  diensten	  maken.	  

In	  de	  toekomst	  zullen	  de	  mogelijkheden	  hiervoor	  

toenemen,	  doordat	  het	  web	  zich	  steeds	  meer	  gaat	  

nestelen	  in	  ons	  dagelijks	  leven	  en	  onze	  dagelijkse	  

communicatie	  met	  anderen	  en	  onze	  omgeving.	  En	  door	  

nieuwe	  laagdrempelige	  technieken	  waarmee	  we	  zelf	  

producten	  kunnen	  ontwerpen	  en	  fabriceren,	  en	  kunnen	  

meten	  en	  analyseren.	  We	  beginnen	  nog	  maar	  net	  te	  

ontdekken	  wat	  we	  met	  al	  deze	  mogelijkheden	  kunnen.	  

Wel	  wordt	  het	  steeds	  duidelijker	  dat	  hierdoor	  de	  relatie	  

van	  burgers	  met	  overheden,	  bedrijven	  en	  

kennisinstellingen	  drastisch	  zal	  veranderen.	  

In	  dit	  boek	  laten	  we	  zien	  we	  hoe	  de	  samenleving	  in	  de	  

toekomst	  op	  een	  verstandige	  manier	  gebruik	  kan	  

maken	  van	  de	  nieuwe	  mogelijkheden	  en	  hoe	  

organisatiestructuren	  er	  in	  2032	  uit	  kunnen	  zien.	  	  

	  

Een	  samenleving	  die	  

gezonder	  en	  

innovatiever	  is	  en	  waarin	  burgers	  meer	  participeren.	  Met	  

aansprekende	  beelden	  en	  een	  reflectie	  wil	  dit	  boek	  u	  

inspireren	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  deze	  

ontwikkelingen.	  Daarnaast	  wil	  het	  een	  discussie	  

losmaken	  over	  het	  ontwerp	  van	  een	  nieuwe	  samenleving	  

die	  meer	  gebruik	  maakt	  van	  de	  ‘wisdom	  of	  crowds’.	  	  

Dit	  boek	  is	  gebaseerd	  op	  een	  tweejarige	  

toekomstverkenning	  van	  Stichting	  Toekomstbeeld	  der	  

Techniek	  waarbij	  meer	  dan	  honderd	  experts,	  

wetenschappers,	  ontwerpers,	  filosofen,	  techneuten	  en	  

visionairs	  betrokken	  waren.	  Ruim	  twintig	  van	  hen,	  

waaronder	  Jaap	  van	  Ginneken,	  Erwin	  Blom,	  Annemieke	  

Roobeek,	  Albert	  Boswijk,	  Jaap	  van	  den	  Herik	  en	  Marleen	  

Stikker	  schreven	  een	  bijdrage	  in	  dit	  boek.	  	  

Alle	  uitkomsten	  van	  de	  verkenning	  kunt	  u	  vinden	  op	  de	  

website	  wisdomofthecrowd.nl.	  Daar	  zal	  het	  denken	  over	  

de	  toekomst	  van	  deze	  ontwikkelingen	  verder	  gaan

	  

	  

	  

	  

	  

www.wisdomofthecrowd.nl	  

 
Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
STT	  is	  in	  1968	  opgericht	  door	  het	  Koninklijk	  Instituut	  van	  

Ingenieurs	  (KIVI).	  Zij	  organiseert	  participatieve	  

toekomstverkenningen	  die	  20	  tot	  40	  jaar	  vooruit	  kijken.	  

STT	  onderzoekt	  nieuwe	  trends	  en	  ontwikkelt	  

inspirerende	  visies	  op	  de	  toekomst	  van	  techniek	  en	  

maatschappij.	  Daartoe	  creëert	  zij	  een	  vrije	  ruimte	  waarin	  

enthousiaste	  belanghebbenden	  elkaar	  ontmoeten	  en	  op	  

creatieve	  wijze	  toekomstbeelden	  bouwen.	  STT	  streeft	  

ernaar	  publiciteit	  voor	  haar	  bevindingen	  te	  genereren	  om	  

zo	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  een	  meer	  geïntegreerd	  

	  

beeld	  van	  de	  toekomst	  van	  de	  maatschappij	  in	  Nederland	  

en	  daarbuiten.	  De	  resultaten	  worden	  via	  nieuwe	  

initiatieven,	  bijvoorbeeld	  onderzoekprogramma’s	  of	  

publiekprivate	  samenwerking,	  verankerd.	  STT	  richt	  zich	  

op	  de	  industrie,	  de	  overheid,	  de	  wetenschap	  en	  iedereen	  

die	  geïnteresseerd	  is.	  	  

	  

	  

Contact	  

Bezoek:	  	  	  	  	  	  Prinsessegracht	  23	  	  	  	  	  	  	  2514	  AP	  	  Den	  Haag	  	  

Postadres:	  Postbus	  30424	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2500	  GK	  	  Den	  Haag	  	  

tel:	  070	  –	  302	  9830	   info@stt.nl	   www.stt.nl	   


