TOEKOMSTVERKENNING
ECONOMIE
Of: Waar verdient Nederland in de toekomst haar geld
mee?

MINDMAP: TOEKOMSTFACTOREN

OVERVLOED?
NIEUWE SCHAARSTE?
Welke grondstoffen heeft
Nederland nu nog in overvloed
maar worden mogelijk schaars?
Water? Voedsel?

Schaarste is belangrijk in onze
huidige economie, maar wat als
we te maken krijgen met een
overvloed aan bijvoorbeeld
kennis en energie?

GROOTMACHTEN?

GROTERE VERSCHILLEN?
De verschillen tussen landen en
tussen bevolkingsgroepen
worden steeds groter. Wat
betekent dit? Meer armoede?
Sociale onrust? Migratie?

Is het tijdperk van mondiale
economische grootmachten
voorbij? Is er in de toekomst
sprake van een meer
hegemoniale machtsverdeling?
En zijn het dan landen,
megacities, multinationals of
online communities die de
dienst uitmaken?

AUTOMATISERING?

FUTURE FINANCE
The blockchain, fintech, banken
die straks geen bank meer zijn
en verzekeraars die
gewantrouwd worden. Hoe dan
wel?

Welke banen kunnen beter door
machines en computers worden
uitgevoerd dan door mensen? Is
de Nederlandse economie
kwetsbaar of zijn we juist
koplopers van de nieuwe
‘techrevolutie’? Wat zijn de
banen van de toekomst en welke
vaardigheden moeten jongeren
nu leren?

MIGRATIE
Arbeidsmigranten, vluchtelingen
klimaatvluchtelingen, politieke
onrust en sociale onrust? Gaat
een nieuwe genaratie migranten
de vergrijzing van Nederland
tegen?

BASISINKOMEN?
Is er een nieuwe vorm van sociale
zekerheid nodig?

CIRCULAIRE ECONOMIE

DEEL-ECONOMIE
Wordt toegang hebben tot
producten en diensten belangrijker
dan het bezit ervan?

Hoe werkt een economie met een
gesloten kringloop van
grondstoffen? Afval als grondstof,
geen primaire grondstoffen winnen
of verspillen, bestaat afval nog? Hoe
winnen we zeldzame metalen terug
en hoe krijgen we het goud uit ons
afvalwater?

DISRUPTIEVE
TECHNOLOGIE
FUTURE GOVERNANCE
De overheid is in beweging en stuurt
op netwerken en participatie. Maar
bezuinigt ook op fundementeel
onderzoek. Wat betekent dat voor
ons vestigingsklimaat en onze
concurrentiepositie?

Welke technologieen zorgen voor
disruptie en creeren een nieuwe
economische werkelijkheid (of
nieuwe bubbel)? Kunstmatige
intelligente, biotechnoligie,
nanotechnologie?

HOE?
TRENDANALYSE: TRENDS,
TRENDBREUKEN EN TIPPING
POINTS
Publicatie
Werksessie-formats
Kennisplatform
STT Youth Future Lab

TOEKOMSTSCENARIO'S

Expert-interviews
Workshops
Storytelling
Stuurgroep
Deelresultaten

ROADMAPPING
TOEKOMSTAGENDA

Organisaties informeren over verandering
Organisaties inspireren en aansporen tot actie

