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Een methodiek voor visie- en strategieontwikkeling
Energietransitie/ veranderende energiemix

• 	De mate waarin particulieren, bedrijven en overheid

Nederland werkt aan een energiesysteem met minder CO2-

investeren in maatregelen.

uitstoot: minder energiegebruik, energie uit hernieuwbare

• 	De snelheid waarmee netbeheerders flexibiliteit en

bronnen en (zover het voorgaande niet lukt) fossiel zo

netverzwaring realiseren.

efficiënt mogelijk inzetten. Daarmee geeft het invulling aan
het Klimaatakkoord van Parijs.

Kerngetallen

In navolging op het Klimaatakkoord van Parijs is de

Nederlandse ambitie om de broeikas-gasemissies in 2050

met 80% tot 95% te verminderen (ten opzichte van 1990).

VERMINDERING
ENERGIEVERBRUIK

Het energieverbruik moet
omlaag en de energie efficiëntie
omhoog om de doelen van het
Klimaatakkoord te behalen.

DUURZAAM
OPWEKKEN ENERGIE

Alle mogelijkheden van
duurzame energieproductie
moeten ingezet worden om
de uitdaging te behalen om
klimaatneutraal te zijn in 2050.

ZONNE- EN WINDENERGIE

Zonnepanelen en windmolens
zijn de belangrijkste techniek
om op grote schaal duurzame
energie op te wekken. Deze
kunnen op daken, op land en op
water geïnstalleerd worden.

ENERGIETRANSITIE
VERGROOT VERSCHILLEN
IN DRAAGKRACHT

Mensen met financiële ruimte
om te investeren in duurzame
energie zullen hier eerder en
meer voordeel van krijgen dan
armere mensen.

FOSSIELE ENERGIE
EFFICIENT GEBRUIKEN

De broeikasemissie moet met
80-95% verminderen. Alleen daar
waar nodig fossiele brandstoffen
inzetten en focussen op
efficiëntie.

NIEUWE TECHNIEKEN
EN INNOVATIES

Er zijn veel bedrijven die nieuwe
technologieën ontwikkelen om
energie op te wekken, op te
slaan of slim te gebruiken. O.a.
algen, aardwarmte en batterijen.

WATERSTOF ALS NIEUWE
ENERGIEDRAGER

Waterstof, mits groen opgewekt,
is een belangrijke duurzame
energiedrager voor warmte en
elektriciteit.

AFBOUW VAN
GEBRUIK FOSSIELE ENERGIE

CO2 AFVANG EN OPSLAG

Het afvangen van CO2 uit
rookgassen en het ondergronds
opslaan is een tijdelijke
maatregel om de concentratie
broeikasgas niet verder te doen

De Nederlandse economie en
energie-infrastructuur zijn voor
een groot deel afhankelijk van
fossiele energie. Dat betekent
dat bestaande installaties in
onbruik raken.

stijgen.

BETAALBAARHEID VAN DE
INVESTERINGSOPGAVE

De energietransitie is een
belangrijk onderwerp geworden
in politiek en maatschappelijk
debat. Over de betaalbaarheid
en subsidiëring zijn verschillen
van inzicht.

Legenda
Kleur staat voor DESTEP-invalshoek - Kleurintensiteit

betekent mate van zichtbaarheid: huidig (gestreepte rand);
en toekomstig (geen rand)
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Een methodiek voor visie- en strategieontwikkeling
Veranderende mobiliteitsbehoefte

• 	De snelheid en mate van veranderende reispatronen

De mobiliteitsbehoefte blijft. De invulling van deze behoefte

(blijvend meer thuiswerken).

zal echter veranderen. Schakelen we in de toekomst tijdens

• 	Het gebruik en de veiligheid van zelfrijdende voertuigen

een reis soepel tussen de elektrische deelfiets, trein en

en drones.

deelauto? Nemen we massaal afstand van de eigen auto of
rijden we vooral in onze zelfrijdende auto op de snelweg

Kerngetallen

zodat we ondertussen kunnen werken?

• 	Mobiliteit in stedelijke gebieden wereldwijd is verdubbeld
in 2050 t.o.v. 2010 (OECD).

• 	79% van Nederlanders shopt online (CBS).

DEELMOBILITEIT

Steeds meer mensen maken
gebruik van voertuigen zonder
deze te bezitten. Mobility-as-aService dienstverlening helpt om
deelmobiliteit te stimuleren.

NIEUWE
VOERTUIGEN

Light electric vehicles bieden een
snel en wendbaar alternatief in
drukke steden. De populariteit
van e-bikes, e-scooters en
e-steps neemt snel toe, zowel
voor personenvervoer als
logistiek.

ANDERE LOGISTIEKE KETENS
Steeds meer mensen kopen
producten online en laten
deze thuisbezorgen. Dit geeft
toename in pakketbezorging
(last-mile delivery).

Pakketdiensten zullen in de
toekomst steeds meer gebruik
maken van drones. Ook werken
veel bedrijven aan ontwikkeling
van vliegende taxi’s.

Overheden investeren in
internationale treinverbindingen
als duurzaam alternatief voor
reizen per vliegtuig met een
reisafstand van circa
2.000 km.

Het gebruik van online platforms
voor samenwerken zorgt ervoor
dat minder mensen hoeven te
reizen voor werk.

ZELFRIJDENDE
AUTO’S EN VERBONDEN
APPARATEN

DRONES EN
VLIEGENDE TAXI’S

SNELLE TREIN IN
PLAATS VAN VLIEGTUIG

DIGITAAL SAMENWERKEN VANUIT HUIS

GROTE TECHBEDRIJVEN
ALS NIEUWKOMERS

De digitalisering in voertuigen
neemt toe. De automatische
piloot neemt taken van de
chauffeur over. Dataverbindingen zijn essentieel voor deze
ontwikkeling.

EMISSIEPLAFONDS EN
ELEKTRIFICATIE

De normen voor uitstoot van
broeikasgassen worden steeds
verder aangescherpt. Het
toepassen van batterijen en
waterstof helpt hierbij.

Tesla, Uber, Google en andere
servicepartijen ontwikkelingen
zich als belangrijke concurrent
van traditionele autobouwers.

CYBER SECURITY

Er komt toenemende
aandacht voor het borgen van
dataveiligheid en privacy met
cyber security maatregelen.

Legenda
Kleur staat voor DESTEP-invalshoek - Kleurintensiteit

betekent mate van zichtbaarheid: huidig (gestreepte rand);
en toekomstig (geen rand)
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Een methodiek voor visie- en strategieontwikkeling
Gezondheid, welzijn en voeding

De mate en snelheid waarmee de verzorgingsstaat wordt

De sociale verschillen en gezondheidsverschillen nemen

gemoderniseerd en wordt geïnvesteerd in wijken om

toe. Dit wordt versterkt doordat de Nederlandse overheid

toenemende maatschappelijke verschillen te verkleinen.

jarenlang heeft bezuinigd op de verzorgingsstaat. Dit leidt
tot ruimtelijke segregatie met gezonde en ongezonde,

Kerngetallen

dienstverlening in de zorg wordt verder gedigitaliseerd.

voorkomende doodsoorzaken in Nederland.

veilige en onveilige wijken. De zorgkosten stijgen door. De

VERSOBERING
VERZORGINGSSTAAT

Minder overheidssteun
voor studenten, minder
baanzekerheid, minder financiële
steun voor huuren koopwoningen.

In 2040 is een kwart van de
bevolking 65 jaar of ouder,
dit komt door de naoorlogse
geboortegolf en de stijgende
levensverwachting.

De groep zorgbehoevenden
wordt groter, en de
behandelmogelijkheden worden
uitgebreider. Dit leidt tot
stijgende zorgkosten.

Mensen maken steeds meer
gebruik van apparaten om hun
gezondheid te meten (bijv. smart
watches, apps). Dit vergroot het
zelfinzicht.

TOENEMENDE
MAATSCHAPPELIJKE
VERSCHILLEN

VERGRIJZING

STIJGENDE
ZORGKOSTEN

MONITOREN VAN
GEZONDHEID

Dementie, longkanker en hart- en vaatziekten zijn de meest

DEMENTIE IS EEN
VAN DUURSTE ZIEKTEN

Er zijn burgers die niet mee
kunnen in de snelheid van deze
tijd. Deze mensen zijn kwetsbaar
als er een beroep wordt gedaan
op hun zelfredzaamheid.

MEER INWONERS IN
STEDELIJK GEBIED

Een steeds groter deel van
de wereldbevolking woont in
steden. Naar verwachting woont
80% in 2050 in stedelijk gebied.

DOORGRONDEN VAN
COMPLEXE PROBLEMEN
MET BIG DATA

Grote databases (big data) kunnen slim geanalyseerd worden
om patronen te herkennen
en complexe problemen op
te lossen.

MENTALE EFFECTEN
SOCIAL DISTANCING

SAMENWERKING
TUSSEN MENS EN ROBOT

BESTRIJDEN VAN OBESITAS

Er komt steeds meer aandacht in
de maatschappij voor gezonde
voeding, belang van bewegen en
leefstijlinterventies.

Personen met gediagnosticeerde dementie ontvangen
vaak thuiszorg of dagbesteding
en hebben veel professionele
zorg nodig.

Mensen en robots werken steeds
vaker zij aan zij samen op de
werkplek, waarbij zij onderlinge
afstemming hebben.

Door ‘the great Lockdown’ en
social distancing maatregelen
zijn mensen in een sociaal
isolement terecht gekomen.
Dit heeft ook effect op lange
termijn.

Legenda
Kleur staat voor DESTEP-invalshoek - Kleurintensiteit

betekent mate van zichtbaarheid: huidig (gestreepte rand);
en toekomstig (geen rand)

4

Technologisch

Ecologisch

Demografisch

Economisch

Sociaal/Maatschappelijk

Politiek

Technologisch

Ecologisch

Demografisch

Economisch

Sociaal/Maatschappelijk

Politiek

Futuring
Onzekerheden

Een methodiek voor visie- en strategieontwikkeling
Ecologie en biodiversiteitsverlies

De biodiversiteit is onmisbaar voor de voedselzekerheid,

Kringlooplandbouw draait op het principe dat alle biomassa

duurzame ontwikkeling en de instandhouding van vele

optimaal gebruikt wordt. De reststromen van de ene

essentiële ecosysteemdiensten. De huidige acties om de

keten zijn de grondstoffen voor een andere keten. Om

biodiversiteit in stand te houden, blijken ontoereikend.

tot een circulair landbouwsysteem te komen, hebben

we een transitie nodig waarin plantaardige en dierlijke

Kerngetallen

productieketens slim aan elkaar worden geknoopt

BIODIVERSITEITSVERLIES

Het uitstervingstempo ligt
tientallen keren hoger dan de
afgelopen 10 miljoen jaar. De
biodiversiteit is onmisbaar voor
o.a. voedselzekerheid.

NATUUR ALS STUREND
PRINCIPE HANTEREN

De belangrijkste productiefactor
voor de boer, de bodem,
raakt uitgeput. Dit wordt o.a.
veroorzaakt voor biodiversiteitsverlies.

Met behulp van technologie
zoals GPS, drones en sensoren
kan veel gerichter plant en dier
behandeld worden en worden
grondstoffen niet
verspild.

Exotische planten uit andere
landen zijn vaak invasief en
overwoekeren de huidige
inheemse planten, met name de
waterplanten.

ongeveer 1 miljoen soorten.

BODEM RAAKT
UITGEPUT

PRECISIELANDBOUW

EXOTEN VERDRINGEN
INHEEMSE PLANTEN

25% van alle soorten op aarde worden bedreigd, dit zijn

BIOMASSA RESTSTROMEN
ALS GRONDSTOFFEN

Door het principe van ‘planet
to plate’ toe te passen past
de landbouw zich aan aan het
natuurlijk systeem, zoals bijv.
precisielandbouw.

MENGEN STROKENTEELT

Meng- en strokenteelt
krijgt in Nederland steeds
meer aandacht. Door het
mengen van gewassen kan de
gewasopbrengst, biodiversiteit
en bodemkwaliteit worden
verbeterd.

WILDERNIS
VERDWIJNT VOOR
LANDBOUW EN STEDEN

De biomassa reststromen, zoals
resten van oogst op het land,
snoeihout, mest of gft-afval
kunnen als grondstof dienen
voor andere processen.

VERBINDEN VAN
GROENBUFFERS

Het koppelen van natuurgebieden, bossen, parken
en meertjes helpt om de
leefgebieden te vergroten en
recreatie mogelijk te maken.

PLASTIC SOEP EN
OVERBEVISSING

Doordat de mens zijn leefruimte
steeds verder uitbreid, blijft er
steeds minder bos en wildernis
over. Hierdoor is er ook een
grote stikstofdepositie die
nadelig is voor
biodiversiteit.

Microplastics belanden in het
water en er vindt wereldwijd
overbevissing plaats. De flora en
fauna in de zee ondervindt ook
biodiversiteitverlies.

BIOMASSA
MINDER VLEESCONSUMPTIE
EN VERKLEINEN VEESTAPEL
Als gevolg van overheidsbeleid en veranderend
consumptiegedrag zal de vraag
naar vleesproducten afnemen.

Legenda
Kleur staat voor DESTEP-invalshoek - Kleurintensiteit

betekent mate van zichtbaarheid: huidig (gestreepte rand);
en toekomstig (geen rand)
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Een methodiek voor visie- en strategieontwikkeling
Woningbouwopgave, verstedelijking en druk op de ruimte

• 	Concentratie in steden lijkt een logisch scenario volgens

De wereldbevolking is enorm gegroeid en zal nog blijven

CBS, maar het is niet helemaal zeker in Nederland. Meer

doorgroeien. Een steeds groter deel van de wereldbevolking

spreiding kan op termijn ook ontstaan.

woont in steden. Naar verwachting woont 80% in 2050 in

• 	Het migratiesaldo is in belangrijke mate bepalend voor de

stedelijk gebied.

omvang van de bevolkingsgroei in Nederland.

Kerngetallen

• 	In het vierde kwartaal van 2020 was er een krapte-

indicator van 1,9; de consument kon uit minder dan twee
huizen kiezen.

• 	In 2007 woonde de helft van de wereldbevolking in de
stad, in 2030 is dat 60% en in 2050 70%.

KRIMP EN
VERGRIJZING BUITENGEBIED
Jongeren trekken naar de stad
en de leeftijdsverwachting neemt
toe. Nederland heeft in 2035 één
oudere op twee werkenden ten
opzichte van 1:3.

DRUK OP LEEFBAARHEID

De versnellende verstedelijking
legt druk op de leefbaarheid. Het
is een uitdaging om de stedelijke
groei duurzaam op te vangen
en de stad met de beperkte
middelen leefbaar te houden.

WAARDESTIJGING
WONINGEN

In het vierde kwartaal van 2020
kende Nederland de krapste
bestaande woningmarkt van
deze eeuw, wat huizenprijzen
deed stijgen. De verwachting is
dat deze krapte (voorlopig)
blijft.

MEER 1-PERSOONS
HUISHOUDENS

Meer individualisering,
scheidingen en verweduwing zijn
oorzaken voor een toename van
1-persoons huishoudens.

CRIMINALITEIT EN
ONDERMIJNING

VERSTEDELIJKING &
NIEUWE WOONWIJKEN

Het toenemend aantal inwoners
en huishoudens zorgt voor een
uitbreiding en intensivering van
het stedelijk gebied.

HOGE
CONSUMPTIEVRAAG

Er gaan grote voedselstromen
richting de steden. Steden
beslaan 2% van het oppervlak,
maar vragen 75% van de
natuurlijke middelen. Dit legt
grote druk op sociale en
fysieke infrastructuur.

AGGLOMERATIEKRACHT

SMART CITIES

Technologie, data en digitale
toepassingen worden steeds
meer ingezet om stad en regio
leefbaar en aantrekkelijk te
houden.

BOUWSTOP
DOOR STRENGERE
EMISSIEPLAFONDS

De economische kracht zit in de
stedelijke agglomeraties [1]. Niet
alleen de steden, maar ook de
groeikernen eromheen krijgen
een grotere omvang. Dit leidt
tot een totaal van grotere
stedelijke gebieden.

Er is een wetmatigheid dat
met de groei van een stad,
de hoeveelheid overlast
en criminaliteit toeneemt.
De drugshandel is hier een
voorbeeld van.

DE STAD ALS ATTRACTIE

Toerisme neemt substantieel
toe in stedelijke gebieden.
Binnensteden zijn toeristische attracties en breiden dat verder uit.
Onder invloed van platformen
verspreidt toerisme zich over de
hele agglomeratie.

De maatregelen om
stikstofuitstoot te beperken
hebben een remmende
werking op de bouw- en
infrastructuursector.

Legenda
Kleur staat voor DESTEP-invalshoek - Kleurintensiteit

betekent mate van zichtbaarheid: huidig (gestreepte rand);
en toekomstig (geen rand)
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Een methodiek voor visie- en strategieontwikkeling
Digitalisering

Hoe gaat de burger om met de toenemende mate waarin hij

De ontwikkeling van nieuwe digitale technieken gaat snel.

geconfronteerd wordt met automatisch genomen besluiten

Deze worden ook snel door de samenleving geadopteerd en

en technologieën die ingewikkeld zijn om te begrijpen.

geïmplementeerd in allerlei werkprocessen.

De digitalisering roept fundamentele ethische en

Kerngetallen

overheden op deze nieuwe vragen is nog niet adequaat.

en 18,5 mln in 2050 (CBS).

maatschappelijke vraagstukken op. De uitrusting van

DIGITALE KOOF

Digitale kloof wordt dieper
tussen mensen die ICT en
informatie kunnen inzetten voor
het verbeteren van de eigen
positie, en mensen die dat niet
kunnen.

DEMOCRATISCH
INFORMATIESYSTEEM
DOOR BLOCKCHAIN

Alles is verbonden in de
toekomst en wisselt data uit via
het internet (5G). Elk apparaat
wordt op deze manier ‘slim’.

Digitaal werken is standaard
geworden. IT-systemen
faciliteren samenwerking
tussen organisaties.

ZELFDENKENDE
APPARATEN DOOR
KUNSTMATIGE
INTELLIGENTIE

Door de blockchain-technologie
wordt de transactiehistorie
transparant omdat dit in
de code versleuteld
zit.

VERBONDEN APPARATEN
DOOR INTERNET OF THINGS

DIGITAAL
SAMENWERKEN MET
ANDERE ORGANISATIES

Nederland: van 17,3 miljoen inwoners naar 18,3 mln in 2030

BORGEN VAN FYSIEKE
VEILIGHEID BIJ
CYBERAANVALLEN

Cyberaanvallen bieden een risico
voor kritische infrastructuur,
waardoor dammen en pompen
kunnen uitvallen.

Systemen worden steeds
slimmer en zelflerend door de
toepassing van kunst-matige
intelligentie.

INTERACTIEVE
ERVARING DOOR VIRTUAL
EN AUGMENTED REALITY
VR en AR technologie creëert

een virtuele realiteit waarin
iemand een interactieve ervaring
kan hebben met zijn
omgeving.

BORGEN VAN
DATAVEILIGHEID EN
PRIVACY

DOORGRONDEN VAN
COMPLEXE PROBLEMEN
MET BIG DATA

Grote databases (big data) kunnen slim geanalyseerd worden
om patronen te herkennen en
complexe problemen op te
lossen.

SAMENWERKING TUSSEN
MENS EN ROBOT

Overheden en bedrijven
verzamelen steeds meer data.
Deze data moet veilig verwerkt
en opgeslagen worden om
privacy te waarborgen.

Mensen en robots werken steeds
vaker zij aan zij samen op de
werkplek, waarbij zij onderlinge
afstemming hebben.

VERVAGEN WERKPRIVE BALANS DOOR
THUISWERKEN

Thuiswerken is algemeen
geworden. De lange termijn
gezondheidseffecten van digitaal
thuiswerken zijn nog onbekend.

Legenda
Kleur staat voor DESTEP-invalshoek - Kleurintensiteit

betekent mate van zichtbaarheid: huidig (gestreepte rand);
en toekomstig (geen rand)
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Een methodiek voor visie- en strategieontwikkeling
Ongelijkheid in de samenleving wordt groter

Mate waarin de overheid hierop kan bijsturen.

De verschillen tussen mensen die mee kunnen komen in de
(steeds sneller) veranderende maatschappij en mensen die

Kerngetallen

dat ingewikkeld vinden wordt groter. Dit is o.a. zichtbaar in

•	Nederland heeft een relatief grote opleidingskloof in BMI.

gezondheid, digitale vaardigheden, levensverwachting en

Onder mannen is het verschil 15,5 procentpunten, onder

onderwijs.

vrouwen is de opleidingskloof 20,8 [SCP].

•	Meerderheid ondervraagden ervaart wrijving tussen de
elite en ‘de rest’ [SCP].

•	Bij 6 op de 10 langdurig uitkeringsgerechtigden spelen
gezondheidsproblemen een rol [VNG].

DIGITALE KOOF

Digitale kloof wordt dieper
Digitale kloof wordt dieper
tussen mensen die ICT en
informatie kunnen inzetten voor
het verbeteren van de eigen
positie, en mensen die dat niet
kunnen.

De levensverwachting van
laagopgeleiden blijft al jaren
nagenoeg gelijk, terwijl die
van hoger opgeleiden stijgt
en ze leven langer in goede
gezondheid.

KANSENONGELIJKHEID

Kansenongelijkheid dreigt
onder jongeren, doordat sociaal
kapitaal (goed netwerk) steeds
belangrijker wordt.

DIPLOMACRATIE

Politiek-bestuurlijke elite staat
op afstand, raakt regelmatig in
opspraak en heeft volgens grote
delen van de bevolking vooral
oog voor haar eigen belangen.

AFNAME
SOCIALE COHESIE

LEVENSVERWACHTING

Er is steeds meer
individualisering in Nederland,
waardoor sociale cohesie
afneemt. Er lijkt wel een toename
te zien in sociale contacten en
relaties via internet.

ONDERSTEUNING
OP MAAT VOOR K
WETSBARE GROEPEN

De spreekkamer is steeds meer
ingericht op een gelijkwaardig
gesprek, maar niet elke burger
wordt mondiger en heeft
voldoende gezondheidsvaardigheden.

MAATSCHAPPELIJK
ONBEHAGEN

EENZAAMHEID

Het aantal (alleenwonende)
eenzame Nederlanders neemt
toe. In 2020 (tijdens COVID)
voelde 47% van de volwassenen
zich matig tot ernstig eenzaam.
Vooral onder laagopgeleiden is
de eenzaamheid hoog.

GEZONDHEIDSONGELIJKHEID

Mensen maken zich in
toenemende mate zorgen om de
richting waarin de Nederlandse
samenleving zich ontwikkelt. Dit
gaat gepaard met een gevoel
van onmacht.

Klassieke ziektepreventie
en gezondheidsbevorderingsinterventies lijken
vooral diegenen die makkelijk
tot preventieve acties te
bewegen zijn te bereiken.

ZELFREDZAAMHEID
VAN DE BURGER

Er zijn burgers die niet mee
kunnen in de snelheid van deze
tijd. Deze mensen zijn kwetsbaar
als er een beroep wordt gedaan
op hun zelfredzaamheid.

Legenda
Kleur staat voor DESTEP-invalshoek - Kleurintensiteit

betekent mate van zichtbaarheid: huidig (gestreepte rand);
en toekomstig (geen rand)
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