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Voorwoord
Internet is zo alom aanwezig dat het niet meer voorstelbaar 
is dat het er ooit niet was. De gedistribueerde en genetwerkte 
computerkracht is doorgedrongen in ons dagelijks leven 
en heeft het handelingsperspectief van vele wereldburgers 
drastisch vergroot. We kunnen nog nauwelijks bevatten welke 
effecten dat gaat hebben op de manier waarop we op deze 
planeet samenleven. Was die impact 18 jaar geleden, toen 
met De Digitale Stad het internet werd ontsloten voor het 
gewone publiek, te voorzien? Ja, kan ik volmondig zeggen. 
De ontregelende kracht van internettechnologie werd door de 
pioniers omarmd en met veel verve voor het voetlicht gebracht. 
Al was het niet makkelijk om in de beginjaren mensen ervan 
te overtuigen dat internet een blijvende impact op onze wereld 
zou hebben. Sceptici stonden klaar om te zeggen dat het effect 
van internet overschat werd. Dat het allemaal zo’n vaart niet 
zou lopen. Dat het niets voor vrouwen was. Dat ouderen niet 
mee zouden kunnen komen. Dat het effect op organisaties, 
media en productieketens niet moest worden overdreven. Dat 
blijkt allemaal niet te kloppen. Jong oud, man, vrouw, iedereen 
leeft met de effecten van internet en vele bedrijfstakken 
moesten zichzelf opnieuw uitvinden.

Dit boek beschrijft het verschijnsel van de ‘wisdom of 
crowds’, het verschijnsel dat de ‘optelsom’ van informatie van 
individuen leidt tot betere besluitvorming en ‘wijsheid’. Nooit 
tevoren was het verzamelen en delen van data zo eenvoudig 
en het organiseren van en communiceren met grote groepen 
individuen zo vanzelfsprekend. Dat brengt talloze vragen met 
zich mee. Komen we door de bundeling van krachten en kennis 
van grote aantallen burgers tot nieuwe inzichten en wijsheid? 
Kunnen we met de nieuwe digitale gereedschappen de 
zelforganisatie van burgers vergroten? Welke impact heeft dat 
op het functioneren van overheden, vakbonden, verenigingen, 
politieke partijen, de wetenschap en bedrijven? Hebben we 
deze instituties nog wel nodig?

Er zit een optimistische kant aan deze ontwikkelingen. Veel 
mensen worden vrolijk bij het idee dat de afhankelijkheid van 
instanties afneemt. Kleine Davids die samen Goliath verslaan. 
De digitale gereedschappen worden steeds slimmer, waardoor 
het handelingsperspectief van burgers verder toeneemt. Zo 
hoeven we niet meer te wachten tot vervoersbedrijven ons 
vertellen hoe lang we op de bus of de trein moeten wachten. 
Wij burgers kunnen ook zelf tijdens het reizen informatie 
verstrekken en daarmee gezamenlijk een informatiesysteem 
opzetten over de locatie van treinen en bussen. We zijn niet 
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langer afhankelijk van de geluidsmetingen van de overheid, 
we kunnen ook zelf met eigen sensoren het geluidsniveau in 
onze omgeving meten en zo samen de geluidsoverlast in kaart 
brengen.

Er zijn natuurlijk ook kanttekeningen te plaatsen. Wat gaat 
er gebeuren als we op Facebook naast sociale media ook 
medische informatie over onszelf gaan delen zoals ons DNA, 
hartritme, stressniveau en calorie-inname, allemaal dingen 
die we in de toekomst vrijwel automatisch en continu kunnen 
meten? Wordt Facebook dan onze nieuwe huisarts? Kunnen we 
onze kans op ziekte voorspellen door de medische informatie 
van honderden miljoenen mensen te analyseren? Zijn die 
predicties betrouwbaar? Dezelfde digitale gereedschappen 
die het handelingsperspectief van burgers helpen vergroten, 
stellen ons in staat om groepen mensen te manipuleren. 
Wat gebeurt er als de data die mensen samen genereren in 
verkeerde handen valt? Hoe duurzaam zijn organisatievormen 
die gebaseerd zijn op ‘wisdom of crowds’-principes? Ontstaan 
er geen nieuwe vormen van uitsluiting? Wordt expertise nog 
wel op waarde geschat?

Interessante vragen die in dit boek, het resultaat van een 
toekomstverkenning door Stichting Toekomstbeeld der 
Techniek van ruim twee jaar, worden belicht. In deze verken-
ning hebben we geprobeerd om samen met talloze experts 
ons een voorstelling te maken van wat de voorschrijdende 
impact van internet en ‘de wisdom of crowds’ over twintig 
jaar zou kunnen zijn. Daarmee hopen we een bijdrage te 
leveren aan een discussie over welke toekomst waarschijnlijk 
is en welke wenselijk. Zodat we als samen leving op basis 
daarvan keuzes kunnen maken en kunnen handelen. Of 
denkt u dat het zo’n vaart niet zal lopen?

Marleen Stikker

Marleen Stikker is voorzitter van 
de stuurgroep van de toekomst-
verkenning ‘Wisdom of the Crowd’.  
Zij is directeur van Waag Society, 
institute for Art, Science & Techno-
logy en oprichter van PICNIC, het 
internationale evenement rond 
innovatie en creativiteit. In 1994 
nam zij het initiatief tot De Digitale 
Stad, voor velen de eerste kennis-
making met het internet.
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wisselwerking tussen nieuwe technologie en mensen en 
wat dit betekent voor onze samenleving en bedrijven.  
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Samen kom je verder. Deze oude Afrikaanse wijsheid is anno 
2012 toepasselijker dan ooit. Nog nooit waren we met zoveel 
mensen op aarde en nog nooit waren we zoveel met elkaar 
verbonden als nu, dankzij het web. Die verbondenheid maakt 
het mogelijk om beter samen te werken en meer gebruik 
te maken van de kennis, ideeën, talenten, creativiteit en 
mankracht die in onze samenleving aanwezig zijn. Er wordt in 
dit verband ook wel gesproken van de ‘collectieve intelligentie’ 
en ‘the wisdom of crowds’: grote groepen individuen zijn 
gezamenlijk in staat om iets intelligents tot stand te brengen 
dat meer is dan de som der delen.
Dagelijks maken we gebruik van deze collectieve intelligentie 
en dragen we er vrijwel ongemerkt een klein steentje aan bij: 
telkens als we iets opzoeken via Google of lezen in Wikipedia, 
of als we een bericht doorsturen naar vrienden via Twitter of 
Facebook. Steeds meer bedrijven en overheden ontdekken de 
mogelijkheden om consumenten en burgers te betrekken bij 
het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Tegelijker-
tijd beschikken burgers over steeds meer mogelijkheden om 
hun eigen handelingsperspectief te vergroten en taken zelf op 
te pakken die tot voor kort waren voorbehouden aan bedrijven 
en overheden. Het is een grote belofte dat we hiermee in de 
toekomst betere producten en diensten kunnen maken en 
maatschappelijke vraagstukken als gezondheid en duurzaam-
heid effectiever kunnen aanpakken. Samen kunnen we slimmer 
zijn dankzij het web. De techniek blijft voorschrijden: het web 
wordt de komende decennia intelligenter en raakt steeds meer 
verweven met ons dagelijks leven: overal en altijd.
De echte potentie van deze ontwikkelingen kunnen we ons nu 
nog maar amper voorstellen. Wel voelen velen aan dat hierdoor 
de manier waarop processen in de samenleving georganiseerd 
worden en besluitvorming plaatsvindt, fundamenteel kan 
gaan veranderen. Dat gaat gepaard met grote onzekerheid en 
een strijd tussen nieuwe en gevestigde belangen. Bestaande 
maatschappelijke systemen en organisaties zoals overheden, 
bedrijven, politieke partijen, vakbonden en de wetenschap, 
zullen opnieuw moeten worden ontworpen of ingericht en 
misschien zijn er wel hele nieuwe nodig. De uitkomst van deze 
‘strijd’ tussen gevestigde belangen en nieuwe mogelijkheden is 
bovendien niet vanzelfsprekend verstandig of beter.
Inmiddels hebben we immers ook een andere kant van deze 
ontwikkelingen leren kennen: grootschalige filesharing via 
Kazaa en Bittorrent, het lekken van gevoelige overheids-
informatie via Wikileaks, de volksopstanden in Arabische 
landen en georganiseerde rellen van jongeren in Londen. Deze 
zijn eveneens een voorbode van wat de ontwikkelingen rond 
internet en sociale media ons de komende decennia kunnen 
gaan brengen.
 

Vooruit kijken
Dit boek beschrijft een zoektocht naar 
een toekomst waarin we samen slimmer 
zijn en de uitdagingen die dat voor ons 
als samenleving met zich meebrengt. We 
kijken daarbij naar de ontwikkelingen 
rond genetwerkte intelligentie (‘het intel-
ligentie toekomstige web’), sociale media 
en zelforganisatie. Daarbij proberen we 
verder te kijken onder de sluier, waarvan 
het eerste tipje de afgelopen jaren is 
opgetild met de eerste voorbeelden die 
nu zichtbaar zijn.
Al deze ontwikkelingen zijn interessant 
en mogelijk ingrijpend en dus boeiend 
om te verkennen. Om de ontwikkelingen 
en hun impact te kunnen begrijpen en 
als samenleving of als organisatie in te 
kunnen spelen op deze ontwikkelingen, 
is het zinvol om verder vooruit te kijken 
in de toekomst. We kijken daarbij naar 
strategisch interessante en relevante 
gevolgen van deze ontwikkelingen en 
hun mogelijk disruptieve karakter: waar 
zit de spanning en komen bestaande 
posities in de samenleving onder druk 
te staan.

“Wil je snel,  
ga dan alleen.  
Wil je ver,  
ga dan samen.” 

 Afrikaans gezegde
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“De moeilijkheid is 
niet het nieuwe te 
begrijpen, maar om het 
oude te vergeten.”

 J.M. Keynes 

De toekomst is een complex samenspel 
van technologische en  maatschappelijke 
ontwikkelingen. Wanneer en hoe 
bepaalde technologische en maatschap-
pelijke ontwikkelingen vorm krijgen 
of grootschalig doorbreken is niet te 
voorspellen. Het kan tien jaar duren of 
dertig maar vaak is het een kwestie van 
tijd, zoals de Arabische lente laat zien. 
Twintig jaar is een ruime tijd waarbij we 
mogen verwachten dat enkele van de 
opkomende ontwikkelingen zullen zijn 
doorgebroken. De verwachte technolo-
gische ontwikkelingen zijn belangrijke 
drijvers voor de toekomst en ze geven 
houvast bij de verkenning. Maatschap-
pelijke ontwikkelingen zijn omgeven 
met veel grotere onzekerheden en laten 
zich daarom moeilijk exact voorspellen. 
Bij het verkennen van de toekomst over 
twintig jaar kan dus niet volstaan worden 
met het projecteren en extrapoleren van 
lopende trends. Het vraagt eerder om 
een creatief proces waarbij gespeeld 
wordt met ontwikkelingen en trends, 
groot en klein.
Onwaarschijnlijke gebeurtenissen kunnen 
hierbij een grote impact hebben. Deze 
worden ook wel ‘Black Swans’ genoemd 
naar het gelijknamige boek van Nassim 
Nicholas Taleb. Deze kunnen volledig 
onverwachte effecten hebben of een 
katalysator zijn voor ontwikkelingen 
die al bezig waren. In korte tijd kunnen 
dan snelle veranderingen optreden. Dat 
gebeurde met het grootschalig versprei-
den van muziekbestanden via KaZaa en 
Bittorrent en het uitlekken van  informatie 
via Wikileaks. De muziek industrie en 

Het is nu een interessant moment om stil te staan bij deze 
ontwikkelingen, omdat we een eerste golf van ontwikkelingen 
hebben gehad en het begin van een nieuwe zich zien afteke-
nen. Het web is nu zo’n twintig jaar oud, Wikipedia en Kazaa 
vierden hun tiende verjaardag, Google is nu een decennium 
heerser onder de zoekmachines. Begrippen als crowdsourcing, 
the wisdom of crowds en wikinomics zijn al meer dan 5 jaar 
geleden geïntroduceerd. Tegelijkertijd zitten we midden in de 
grootschalige doorbraak van smartphones die 24 uur per dag, 
altijd en overal online zijn en zien we de opkomst van ‘cloud 
computing’, waarmee onze documenten volledig in het web 
opgaan en onafhankelijk worden van de apparaten waarmee 
we ze bekijken en bewerken. We beginnen dus gevoel te 
krijgen voor een nieuwe golf aan mogelijkheden die het web 
ons kan brengen. Dit vormt een goede basis voor het denken 
over toekomstige mogelijkheden en de volgende impact van 
deze ontwikkelingen.
Om los te komen van de bestaande kaders en wetmatigheden 
(‘business as usual’) wordt in het boek een grote stap van 
grofweg twintig jaar vooruit genomen. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen die op dit moment in laboratoria in ontwikke-
ling zijn of op kleine schaal in gang zijn gezet in de samen-
leving, kunnen dan meer tot bloei zijn gekomen en zich een 
stevigere positie hebben verworven in ons dagelijks leven. Door 
een flinke stap vooruit te kijken kan er vrijer gedacht worden, 
is er meer ruimte om ook over de kansen en mogelijkheden 
te denken in plaats van de mogelijke bedreigingen die er op 
de korte termijn zijn. Het maakt het bovendien mogelijk om 
mensen uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen om 
na te denken over de toekomst zonder dat zij zich gehinderd 
hoeven te voelen door tegenstrijdige belangen of de directe 
zorgen van het hier en nu.

“Man remains in the end what  
he started as in the beginning:  
a biosystem with a limited capacity 
for change. When this capacity is 
overwhelmed, the consequence is 
future shock.”

 Alvin Toffler, Future Shock (1970)
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de overheid kwamen ‘ineens’ buiten 
spel te staan. De mogelijkheden waren 
echter al van tevoren te voorzien. Iets 
dergelijks is de komende twintig jaar 
te verwachten op het terrein van zorg, 
innovatie, duurzaamheid of democratie. 
Hoewel het op grond van meerjarige 
sociale trends onwaarschijnlijk lijkt dat 
burgers zichzelf op grote schaal gaan 
organiseren, kan een onverwachte of 
onwaarschijnlijke gebeurtenis of een 
samenloop van omstandigheden dit snel 
dichterbij brengen. De (technologische) 
middelen en mogelijkheden voor burgers 
worden namelijk steeds krachtiger. Daar 
komt bij dat de effecten op de korte 
termijn dikwijls worden overschat, terwijl 
de effecten op de langere termijn worden 
onderschat.

Aanpak
Toekomstverkenningen passen in een breder spectrum van 
activiteiten om grip te krijgen op nieuwe ontwikkelingen. Iedere 
tijdshorizon vraagt om een andere aanpak. Conform een model 
van Philips Design (2007) kunnen drie horizons onderscheiden 
worden: de korte, de middellange en de lange termijn. Dit is 
in Figuur 1 schematisch weergegeven. Op de korte termijn 
gaat het om ‘business as usual’ en incrementele innovaties 
die zijn gebaseerd op marktonderzoek, ‘customer insights’ en 
datamining van bestaande verworven gegevens. Veel bedrijven 
en organisaties blijven vastzitten in deze horizon. Daardoor 
drogen de capaciteiten op om in te spelen op opkomende 
ontwikkelingen en te leren hiermee om te gaan.
Het verkennen van de langeretermijnhorizon, zoals in dit boek 
gebeurt, vervult een belangrijke functie in het verkennen en 
voorselecteren van nieuwe trends en ontwikkelingen. Vervol-
gens zou de middellange termijn gebruikt moeten worden om 
de kennis en inzichten uit de langere termijn te vertalen naar 
nieuwe maatschappelijke en bedrijfseconomische kansen. Het 
tastbaar maken en verder uitproberen in de vorm van prototy-
pes in nauwe co-creatie met eindgebruikers: consumenten en 

“The future is already here —  
it’s just not very evenly  distributed.”

 W.F. Gibson

Figuur 1   Model voor het toekomstverkennen met drie tijdhorizons en hun bijbehorende (onderzoeks)activiteiten. 
Horizon 3 ligt het verst in de toekomst (vrij naar Philips Design, 2007).

TOEKOMSTVERKENNING LIVING LAB MARKTONDERZOEK

sociale en technische weten -
schappen, ontwerpen, verhalen  
en beelden, science fiction

prototypes, testen,  
experimenten, co-creatie 

market intelligence,  
customer feedback, datamining,  
sales analysis

HORIZON 3 HORIZON 2 HORIZON 1

9



De toekomstbeelden in dit boek maken 
inzichtelijk en voorstelbaar wat de 
impact van de verwachte ontwikkelingen 
en huidige zienswijzen over collectieve 
intelligentie zou kunnen zijn op de 
samenleving. Daarbij is niet zozeer 
geprobeerd om een meest waarschijnlijk 
scenario te ontwikkelen, maar eerder 
een beeld te kiezen dat de disruptieve 
betekenis van de technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen 
scherp neerzet. Door de beelden wat 
verder door te trekken in de uiterste 
consequenties worden de uitdagingen 
en kansen pas echt zichtbaar en gaat 
de betekenis ervan niet verloren in een 
veelheid aan reguliere ontwikkelingen. 
Bovendien wordt hiermee tegemoet 
gekomen aan een veelgehoorde wens 
van bedrijven, overheden en de samen-
leving: hoe kan het dan wel?
De beelden, enkele prikkelende passages 
daargelaten, geven een uitgewerkt 
verhaal over hoe een toekomst met meer 
collectieve intelligentie eruit zou kunnen 
zien en welke middelen en keuzes 
daarvoor nodig zijn. Daarmee gaan ze 
een stap verder dan de meer algemene 
uitspraken en utopische beelden over 
de mogelijkheden van sociale media 
en internet die de afgelopen jaren 
door pleitbezorgers en goeroes zijn 
aangekondigd.
De beschreven toekomstbeelden zijn dus 
hypothetisch en vloeien voort uit een 
combinatie en selectie die hoofdzakelijk 
door de auteur is gemaakt. Daarmee zijn 
de beelden niet volkomen arbitrair. Ze 
geven een beeld van de huidige tijdgeest 
en het huidige denken over de kansen 
en mogelijkheden van het benutten 
van de wisdom of crowds. Er is bewust 
gekozen voor het neerzetten van beelden 
waarin de kansen worden benadrukt 
in plaats van de risico’s. Daarmee is 
geprobeerd om een perspectief te bieden 
op de disruptieve ontwikkelingen in 
plaats van de angst voor of de weerstand 
tegen bijbehorende veranderingen te 

burgers. Een voorbeeld van zo’n experimentele leeromgeving is 
een zogenaamd living lab, waarbij gebruikers actief deelnemen 
aan ontwerp- en ontwikkeltrajecten van nieuwe producten of 
nieuw beleid. Met andere woorden: van toekomst-denken naar 
toekomst-doen.

Het verkennen van de langeretermijn ontwikkelingen vervult 
dus een belangrijke rol in het in kaart brengen en voorstelbaar 
maken van de toekomst. Bij de relatief lange termijn horizon 
hoort een grotere onzekerheid. Daarbij past een meer experi-
mentele en creatieve aanpak zoals het vertellen van verhalen 
(inclusief science fiction), en het visualiseren en conceptua-
liseren van die verhalen. Verder hoort daarbij het betrekken 
van experts op het gebied van technologische, sociaal-culturele 
en economische ontwikkelingen, creatieve gemeenschappen, 
culturele vernieuwers en trendsetters.
Om deze reden heeft een toekomstverkenning met een 
langeretermijnhorizon een mix nodig van wetenschappelijk 
onderzoek naar technologie en mens, concepten en ontwerpen, 
aangevuld met meer creatieve en experimentele verhalen die 
een beeld proberen te schetsen van een mogelijke toekomst. 
Deze concepten, ontwerpen en verhalen geven de mogelijk-
heid om te inspireren en aan te zetten tot reflectie. Op basis 
daarvan kunnen de beelden in de loop van de tijd verder 
worden ontwikkeld.

Deze toekomstverkenning is vooral een manier om na te 
denken over wat op dit moment strategisch van belang is met 
het oog op de toekomst. We scheppen nu een beeld van wat 
in de toekomst belangrijk wordt of wat er gaat veranderen. 
Door na te denken over de toekomst kunnen we relevante 
vraagstukken blootleggen en een agenda van dingen opstellen 
die vandaag de dag nodig zijn, keuzes die nu gemaakt moeten 
worden. Het uitgangspunt daarbij is hoe we in de toekomst 
meer gebruik kunnen maken van collectieve intelligentie en 
welke stappen er nu gezet moeten worden om die toekomst 
dichterbij te brengen.

“The future will be less about 
predicting it and more about  
collaboratively designing it.” 

 Josephine Green, Philips Design (2007)
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Deze toekomstbeelden zijn tot stand gekomen door inzichten 
samen te brengen van experts, belanghebbenden en geïnteres-
seerden die werken vanuit een maatschappelijke invalshoek 
met de inzichten van technologieontwikkelaars. Er zijn zowel 
bedrijven en overheden betrokken, als experts uit vakgebieden 
met een maatschappelijke invalshoek zoals sociologie, biologie, 
psychologie, economie, marketing, bestuurskunde en politico-
logie, maar ook experts uit technische vakgebieden zoals ICT, 
natuurkunde, wiskunde en kunstmatige intelligentie. Er heeft 
een synthese plaatsgevonden van deze visies, een soort vorm 
van co-creatie op zich.
Het idee van deze werkwijze is dat de deelnemers elkaar op 
nieuwe ideeën brengen en dat ze over de schotten van hun 
 eigen organisaties en vakgebieden heenkijken. Tijdens dit 
 proces wordt gezocht naar een creatieve aanpak die partijen 
helpt los te komen van bestaande visies en vrij te gaan denken. 
Op deze manier komen we tot inspirerende vergezichten voor  
de toekomst.
Naast deze interviews en sessies vond literatuuronderzoek 
plaats. Bovendien zijn discussies gevoerd op LinkedIn-groepen 
en zijn discussies op andere discussiefora gevolgd als 
toeschouwer. De betrokkenen worden achter in het boek in het 
dankwoord genoemd. Er zijn echter ook mensen die via online 
discussies hebben bijgedragen, maar waarvan niet precies te 
achterhalen is wie er allemaal input hebben geleverd, omdat zij 
bijvoorbeeld anoniem aan een discussie hebben bijgedragen.
Tevens zijn er diverse ontwerpstudies gedaan. Daarin zijn 
vraagstukken en ideeën die vanuit de toekomstverkenning 
naar voren kwamen verder uitgediept en concreet gemaakt 
in de vorm van een concept of product. Zo zijn de algemene 
ontwikkelingen rond collectieve intelligentie vertaald naar 
het perspectief van het individu: de burger, de gebruiker. De 
ontwerpen hebben geholpen met het aanscherpen van de ver-
kenning, het verrijken ervan en geleid tot concrete vertalingen 
van concepten en ideeën uit de verkenning. Ze vormen dan 
ook een belangrijke inbreng voor het boek en worden in aparte 
kaders verspreid over het boek besproken.

vergroten. Het zijn als het ware de 
positieve voorbeelden en best practices 
van de toekomst. Door hun concrete 
beschrijvingen komen de beelden tot 
leven en zetten ze aan tot nadenken 
over de wenselijkheid en onwenselijk-
heid van bestaande ontwikkelingen en 
strategieën van bedrijven en overheden 
en de noodzakelijke voorwaarden en 
uitdagingen om ze te realiseren. De 
toekomst ligt immers niet vast maar 
wordt bepaald door de keuzes die we  
op weg er naartoe maken.

Activiteiten
Dit boek is gebaseerd op een toekomst-
verkenning die in de periode 2009 tot 
en met 2011 is uitgevoerd door de 
Stichting Toekomstbeeld der Techniek. 
Door een systematische werkwijze 
wordt een mogelijke toekomst in kaart 
gebracht, waardoor we als samenleving 
nu strategisch na kunnen denken hoe 
we met deze mogelijkheden omgaan. 
De beelden geven daarmee een aanzet 
voor een discussie over de keuzes die 
anno 2012 gemaakt moeten worden door 
ons als samenleving, door overheden, 
bedrijven, wetenschappers, ontwerpers 
en burgers. Daarom eindigen we het 
boek met het trekken van conclusies 
en het identificeren van uitdagingen en 
aandachtspunten voor de toekomst.
Het inzicht in deze nieuwe ontwik-
kelingen is een vertrekpunt voor het 
ontwikkelen van toekomstbeelden. Het 
gaat hierbij nadrukkelijk om beelden en 
niet om dichtgetimmerde scenario’s of 
roadmaps die een mate van voorspel-
baarheid suggereren. Het gaat eerder 
om ‘stel dat-scenario’s’, vernieuwende 
invalshoeken waarbij vanuit meerdere 
disciplines wordt gekeken naar een 
mogelijke toekomst.

De toekomstvisies zijn tot stand 
gekomen door experts, weten-
schappers, filosofen, visionairs, 
ontwerpers en kunstenaars uit 
verschillende disciplines bij elkaar  
te brengen.
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In Figuur 2 wordt een overzicht gegeven van de activiteiten  
die in het kader van deze toekomstverkenning zijn uitgevoerd  
en daaraan een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd.

Boeken, websites, documentaires, bezoeken conferenties. Een groot deel van deze 

bronnen vindt u terug in de literatuurlijst achter in dit boek.

Gesprekken met meer dan honderd experts en visionairs uit het veld van 

technologie, sociale wetenschappen en bedrijfsleven.

Zo’n twintig experts hebben een bijdrage geleverd aan dit boek in de vorm van een 

eigen artikel. Deze kunt u verspreid over het boek teruglezen.

Expertbijeenkomsten op het terrein van sociale wetenschap, bedrijfskunde, 

technologie, democratie, internet der dingen, gezondheid en collectieve  

intelligentie, de toekomstige stad.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek met inhoudsanalyses, interviews en enquêtes 

naar het gebruik van sociale media en internet door overheden, politici en 

burgers, resulteerde in het boek: ‘Veel gekwetter, weinig wol’ (in samenwerking 

met Erasmus Universiteit Rotterdam).

Ontwerpen op basis van gebruikersonderzoek: het ontwerp van een interactie voor 

participatie en co-creatie in het publieke domein; het ontwerp voor het meetbaar 

maken van sociale waarden; en het ontwerp van een spel ter ondersteuning van 

besluitvorming in en met de crowd; het ontwerp van nieuwe producten waarmee 

burgers kunnen interacteren met de intelligente stad (in samenwerking met TU 

Delft, TU Eindhoven, Hogeschool Rotterdam).

Verschillende publicaties over wisdom of the crowd en collectieve intelligentie, 

onder andere bij Frankwatching, Rathenau Instituut, Second Sight, Netkwesties, 

Volkskrant, NRC Next, Reformatorisch Dagblad, Trouw en het boek ‘Knowledge 

Democracy’ (2010).

Deelname aan online en offline discussies en debatten, onder andere Kenniscafé 

in De Balie, Casa Luna, Labyrint en op LinkedIn. 

Literatuur  
onderzoek

Expertinterviews en 
gast bijdragen aan dit 
boek

Expertbijeen komsten

Onderzoek

Ontwerpstudies

Publiek debat

Figuur 2  Overzicht van de gebruikte werkvormen (boven) en de uitgebrachte publicaties (onder).
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Herik, Paul ’t Hoen en Peter Werkhoven. 
Veel dank aan alle stuurgroepleden voor 
hun enthousiaste betrokkenheid bij de 
verkenning. Marleen, mag ik jou in het 
bijzonder bedanken voor de inspirerende 
leiding die je gaf aan de stuurgroep, je 
grote inzet en betrokkenheid bij alle 
onderdelen van het project. Het was heel 
fijn samenwerken.
Veel dank ook voor Chris Aalberts. Je was 
een perfecte sparringpartner gedurende 
het gehele project. Met je kritische 
blik, je scherpe visie en inzichten over 
de aanpak van de verkenning, het 
onderzoek en het boek, en als meelezer 
heb je me enorm geholpen dit project 
tot een succes te maken. Dank ook 
aan Samanthe van den Bergh en Paula 
Westhoven voor het kritisch meelezen 
en de inspirerende dan wel coachende 
gesprekken tijdens de rit.
Voor de inhoud van het boek ben ik veel 
dank verschuldigd aan de gastauteurs: 
Albert Boswijk, Anneke van Hoek, 
Annemieke Roobeek, Catholijn Jonker, 
Daniël Dimov, Jaap van Ginneken, Jasper 
Zuure, Jörgen van de Langkruis, Stephan 
Verveen, Harold van Garderen, Jacqueline 
de Jong, Laura Jongmans, Marijn Janssen, 
Michiel de Lange, Nanneke van der 
Heijden en Nick Guildemond.
Daarnaast heb ik veel goede herin-
neringen aan de studenten die hebben 
meegewerkt aan de toekomstverkenning: 
Nathalie Stembert, Johan Siekmans 
en Laura van Geel. Ook dank aan de 
studenten van de opleiding Communicatie, 
Media en Design van de Hogeschool 
Rotterdam (MEDMEC).
Samenwerkingspartners zijn onmisbaar 
bij een toekomstverkenning. Voor het 
samenwerken rond workshops en confe-
renties veel dank aan Council (Rob van 
Kranenburg e.a.), Hogeschool Rotterdam 
(Ingrid Mulder, Lisette Derksen, Léon 
Gommans en Elske Revelman), Netwerk 
Democratie (Mieke van Heesewijk en 
Josien Pieterse), Philips Design (Lorna 
Goulden), het PICNIC Festival (Kitty 

Dankwoord
Dit boek is in zichzelf een voorbeeld 
van de ‘wisdom of crowds’. Het had 
niet tot stand kunnen komen zonder de 
bijdragen van velen. Bijdragen van groot 
tot klein, maar allemaal relevant voor 
het uiteindelijke eindresultaat, vaak zelfs 
zonder dat diegenen dat beseft hebben. 
Uit al die input die mijn brein maar al te 
dankbaar als een spons heeft opgezogen, 
zijn uiteindelijk toekomstvisies ontwik-
keld, die beschreven worden in dit boek. 
Bij het filteren, aggregeren en mede 
vormgeven van deze visies heb ik de 
uiteindelijke eindregie gehad, maar het 
hele proces om ertoe te komen is in een 
openstaande verbinding en door voortdu-
rende beïnvloeding met de buitenwereld 
gebeurd.
Hoe moeilijk ook, ik ga proberen in dit 
dankwoord om een groot deel van alle 
mensen te noemen, in ieder geval een 
hardere kern die betrokken was bij de 
toekomstverkenning die de basis legde 
voor dit boek. Ik realiseer me dat ik er 
even zoveel zal vergeten.
Allereerst dank aan de Stichting 
Toekomstbeeld der Techniek. STT heeft 
de omstandigheden geboden waarbinnen 
ik de toekomstverkenning heb kunnen 
uitvoeren en dit boek heb kunnen 
schrijven. De vrijheid en ruimte die ik 
daarbij heb gekregen zijn inspirerend en 
waardevol geweest. Dank aan de directie 
van STT en de collega-projectleiders voor 
de stimulerende discussies. Dank aan 
Rosemarijke Otten voor haar zorgvuldige 
ondersteuning tijdens het gehele project 
in moeilijke en makkelijke tijden.
Een belangrijk baken bij deze verkenning 
werd gevormd door de stuurgroep. Zij 
hebben me geholpen bij het richting 
geven aan de verkenning, uitgedaagd om 
ver vooruit te kijken en gevoed met visies 
en ideeën. Deze stuurgroep bestond uit: 
Marleen Stikker, Ben Schouten, Erwin 
Blom, Hans van der Veen, Jaap van den 
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Leering), Stichting Zelforganisatie (Hans 
Abbink en Iris Meerts), Towards Know-
ledge Democracy (Roel in ’t Veld, Louis 
Meuleman en Madelon Eelderink), het 
Virtueel Platform (Floor van Spaendonck, 
Cathy Brikwood, Tijmen Schep e.a.) en 
‘last but not least’ Waag Society (Frank 
Kresin, Christine van den Horn e.a.).
Deelnemers aan workshops en sessies 
waaronder de expert-meetings over 
de sociale, bedrijfseconomische en 
technische ontwikkelingen rond de wis-
dom of crowds (februari en maart 2010), 
workshop Cocreatie NL2025 tijdens de 
conferentie eDemocracy (30 juni 2010), 
werksessie Gezonder door collectieve 
intelligentie (26 juni 2011), workshop DIY 
Government tijdens PICNIC (14 september 
2011): Ad van Deemen, Bas Kotterink, 
Chris Noordam, Geert Lovink, Henk 
Daalder, Herman Mentink, Jaap Bloem, 
Jaap van Till, Jannemarie de Jonge, 
Jurriaan Cals, Kees Ariens, Luc Taal, 
Marga Jacobs, Mark Boons, Martijn Schut, 
Paul van Embden, Paul Rademaker, Paul 
van der Logt, Paul Doorenbosch, Rolf 
Bos, Rikie Beekmans, Sabine Wildevuur, 
Steven Olthof, Sywert Brongersma. 
Bedankt voor jullie enthousiaste inbreng 
tijdens de workshops.
Dank bovendien aan de mensen van 
Second Sight (Jan Bletz en Andrea 
Wiegman) voor de gelegenheid om 
bij jullie te kunnen schrijven over 
mijn visies, dat blijf ik graag doen in 
de toekomst. Hetzelfde geldt voor de 
weblogs FrankWatching en Netkwesties. 
Het was geweldig en leerzaam om 
betrokken te zijn bij de uitzending van 
het tv-programma Labyrint op 22 maart 
2011 over De Kracht van de Massa. 
Bedankt redactie: Wiesje Kuijpers, Eef 
Grob en Paula du Pont. Bedankt Martijn 
van Calmthout en mensen van De Balie 
voor deelname aan het Kenniscafé 
over ‘The stupidity of the crowds’ in 
september 2011.
Naast inhoud is ook vorm belangrijk. Bij 
dit boek zijn inhoud en vorm onlosmake-

lijk met elkaar verbonden. Veel dank aan 
Laura de Jongh en Bianca Enthoven van 
Roquefort Ontwerpers in Utrecht voor de 
creativiteit en de prettige samenwerking 
om tot dit mooie boek te komen.
Dank ten slotte aan de vele mensen 
die ik heb gesproken en die mij verrijkt 
hebben met nieuwe ideeën. Een greep 
uit de namen met excuses voor de 
onvolledigheid:
Albert Cath, Alex Brenninkmeijer, Arre 
Zuurmond, Bas Reus, Ben Verleg, 
Christian van ’t Hof, Dré Kampfraath, Eric 
Postma, Geert Teisman, Gerard van Oort-
merssen, Gijsbert Koren, Guido Enthoven, 
Guus Berkhout, Harmen Smink, Herma 
Wichman, Herman Meines, Ig Snellen, 
Ira van Keulen, Janneke Boerman, Job 
Kievit, Johan van Wamelen, Jung Lie, Kees 
Donker, Lia Hol, Linda van Duivenbode, 
Lucien Engelen, Machiel Bolhuis, Marinka 
Voorhout, Mathieu Weggeman, Matthéüs 
van de Pol, Maxime Schram, Menno van 
Doorn, Peter Schulein, Peter Tettelaar, Sas 
Terpstra, Simone Huijs, Tjeerd Jongsma, 
Valerie Frissen, Wiebe Draijer, Yme 
Bosma. 
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