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Forumleden
Valerie Frissen, directeur SIDN Fonds en Bijzonder Hoogleraar ICT & Social Change,
Erasmus Universiteit Rotterdam;
Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken (NVB);
Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER);
Arjan Vliegenthart, wethouder Amsterdam (SP) met de portefeuilles Werk, Inkomen en
Participatie en Stadsdeel Nieuw West in beheer.
Discussieleiding: Felix Rottenberg.
De forumleden hebben allen een ‘beeld’ van 2033 meegenomen. Valerie Frissen toont een
filmpje van een baby die met een babymonitor in beeld wordt gebracht. Het is een voorbeeld
van geavanceerde techniek die richting 2033 alleen maar verder ontwikkelen. In 2033 zal
deze babymonitor een ‘verouderd’ stukje techniek zijn. Daarbij is het belangrijk dat wij als
mensen verantwoordelijkheid nemen voor de vraag hoe de techniek zich gaat ontwikkelen.
Hoe ver willen wij gaan met bijvoorbeeld het bijhouden van de gegevens van onze baby’s in
een database? Er is in de ontwikkeling van de techniek een ‘normatief kader’ nodig.
Chris Buijink laat een plaatje van een huidig ‘wereldbeeld’ zien waarin de werelddelen met
elkaar verbonden zijn. In 2033 zullen er nog veel meer verbindingen zijn, met name in de
opkomende economieën. Wat ons te doen staat is dat we vooruit moeten denken hoe we
beter kunnen presteren in een verbonden wereld.
Mariëtte Hamer toont een ronde groene cirkel waarin veel samenkomt. Het toont de
circulaire economie en de ketenbenadering op een manier waarop alles in beweging is. Ook
huizen en mensen. Soms samen, maar nog vaker alleen en als je niet oppast, vallen mensen
van de cirkel af. De grote vraag is hoe we zorgen dat wij die mensen kunnen vasthouden en
een manieren vinden om te zorgen dat iedereen mee kan doen.
Arjan Vliegenthart heeft een foto meegenomen van zijn zoon Bas die vandaag 2 jaar wordt.
Hij staat spelenderwijs op de foto. Een plaatje zoals Arjan Vliegenthart zelf als 2-jarige ook
op de foto gestaan zou kunnen hebben. In die zin blijft er ook veel hetzelfde. Over 18 jaar zal
Bas 20 zijn en vast ook willen studeren of werken. Het gaat er om dat de jongeren kansen
krijgen, perspectief behouden op een goede studie en baan. De vraag daarbij is hoe we
zorgen dat in 2033 de waarden, die over de hele linie redelijk gelijk blijven, wel geborgd
blijven.
Chris Buijink: Het komt er op aan dat wij leven in een samenleving waarin burgers er voor
willen staan op de beste plek in de wereld te willen wonen. Daarvoor is het nodig dat de
mensen in de samenleving worden meegenomen in veranderingen vanuit betrokkenheid en
toegerust worden hoe er mee uit de voeten te kunnen. Arjan Vliegenthart pleit voor het
zorgen en borgen van zekerheden en is voorstander van georganiseerde solidariteit.
Mariëtte Hamer vindt onderwijs het belangrijkste middel om kinderen al meteen mee te
nemen. In alle wijken en regio’s ook kijken naar talenten, dat doet men in VS beter dan in
Nederland. Valerie Frissen pleit voor verandering van het onderwijs. De vaardigheden zijn
nog gericht op klassieke kennis, dat moet meer 21e eeuw ‘proof’. Arjan Vliegenthart vindt
een lange termijn actieplan nodig, daaraan ontbreekt het nog. Dat komt volgens hem ook
omdat de plannen vaak voor een regeerperiode van 4 jaar gelden en dat perspectief is te
kort. Mariëtte Hamer vindt dat we door aanpassing van sociale zekerheid andere manieren
moeten vinden om zekerheden te garanderen. Daarvoor is het nodig te inventariseren wat er
verandert op de arbeidsmarkt, denk aan de ZZP-discussie, contractvorming maar kijk ook

naar representatie in de vorm van instituties. Chris Buijink wil een ‘doe-oefening’ op basis
van kracht. Kijk naar de kansen binnen de agro-sector voor de verduurzaming van de
energievoorziening van de sector zelf en voor Nederland. Als wij die ‘kracht’ opschalen dan
doen wij het in Nederland beter in de wereld en positioneer je bedrijven ook meer. Vanuit het
publiek merkt Klaas Knot op dat het ook vraagt om een scherpe keuze voor Europa, ook om
bijvoorbeeld meer kapitaalmarktfinanciering te organiseren. Bedrijven zijn nu nog veel te
afhankelijk van banken. Hij pleit ook voor een ‘open mentaliteit’. Valerie Frissen wil meer
aandacht voor de ‘social enterprise’ zodat in het ondernemerschap ook de maatschappelijke
winst wordt meegenomen. We zouden sociale investeringen moeten stimuleren. Jan Peter
Balkenende merkt vanuit het publiek op dat er voor 2033 een andere ‘mindset’ nodig is. Een
focus op duurzaamheid, het versterken van een intensieve kennisbasis en toewerken naar
een ‘event’ à la de Olympische Spelen dat als kristallisatiepunt kan werken. Het vraagt dan
wel om een lange termijn focus.
Tot slot droeg Kees Blokland een speciaal door hem geschreven gedicht voor;
Nova
in de ogen van deze jonge vrouw
sluimert onbedorven liefde
uit een ver verleden
vol hoop en moed
toen we vochten
voor vrijheid en vrede
zonder weet van
de weg vooruit

in de handen van deze jonge vrouw
is goud verborgen
uit een nabije toekomst
zonder angst en leegte
als we leven
naar ziel en zin
vol vertrouwen in
onze genen
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