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“We do not speak the language of the future.”  

(Gaßner, & Steinmüller, 2004, p. 35).  

 

De taal van de toekomst kunnen we niet spreken, maar we kunnen de toekomst wel 

verkennen. 
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Voorwoord  

Weak signals, wat is dat
1
? Die vraag kreeg ik geregeld gesteld wanneer ik aan medestudenten 

en vrienden uitlegde waar mijn afstudeeronderzoek over ging. En om eerlijk te zijn had ik, 

voordat ik aan mijn afstudeeronderzoek begon, ook nog nooit van het concept weak signals 

gehoord. Toekomstonderzoek an sich was voor mij relatief onbekend terrein.   

 Het afgelopen half jaar stond in het teken van het signaleren en bestuderen van weak 

signals, iets wat een lastige opgave gebleken is. Onderzoek doen naar “iets” wat in de praktijk 

te zwak is om waar te nemen maar wat in theorie overal aanwezig is, is al net zo vaag als het 

woord weak signals klinkt. Op een gegeven moment zag ik ze overal, of beter gezegd dacht ik 

ze overal te zien. En hoewel ik mij an sich niet richtte op de media voor de signalering van 

weak signals, dacht ik op een gegeven moment bij elk nieuwsbericht of roddel; dit kan een 

weak signal zijn! En zoals sommige mensen door het bos de bomen niet meer zien, zo zag ik 

door de hoeveelheid signalen de weak signals niet meer. Soms had ik letterlijk een loep nodig 

om ze te kunnen “zien”, als ik ze al kon waarnemen die weak signals. Enfin, het resultaat van 

deze interessante maar lastige zoektocht bevindt zich in deze masterthesis. 

 

Voor de totstandkoming van deze thesis wil ik graag een aantal mensen bedanken. Allereerst 

wil ik Daniëlle Snellen en David Hamers, mijn stagebegeleiders bij het PBL, bedanken voor 

de mogelijkheid die ze mij gegeven hebben om mijn afstudeeronderzoek binnen het PBL te 

doen. Ik wil ze bedanken voor alle tips, adviezen en waardevolle op- en aanmerkingen. 

Daarnaast wil ik Dick Ettema, mijn scriptiebegeleider vanuit de Universiteit Utrecht, 

bedanken voor zijn waardevolle adviezen en op- en aanmerkingen. Verder wil ik de 

geïnterviewden en de workshopdeelnemers bedanken voor hun bijdragen aan het onderzoek. 

Tot slot wil ik mijn ouders, mijn broertje en mijn huisgenoten bedanken voor hun steun en 

bemoedigende woorden tijdens het onderzoek- en schrijfproces. Mijn moeder wil ik bedanken 

voor het maken van het voorblad, mijn vader voor het proeflezen. 

 

Annemoon Bregt 

Utrecht, november 2013  

                                           
1
 Voor een uitgebreide beschrijving van het concept weak signals, verwijs ik u door naar hoofdstuk vier; weak 

signals.   
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Samenvatting 

In dit onderzoek staat het verkennen van weak signals op het gebied van verstedelijking en 

mobiliteit in Nederland centraal. Getracht is aanwijzingen voor mogelijke onverwachte 

ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in kaart te brengen.  

Aanwijzingen voor mogelijke veranderingen op het gebied van wonen, werken, vervoer en 

recreatie als ook technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zijn nader 

onderzocht. De volgende hoofdvraag staat centraal:  

 

In hoeverre zijn er onverwachte ontwikkelingen middels het signaleren van weak signals te 

identificeren op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland?  

 

Voor de beantwoording van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

 

1. Welke huidige trends zijn er te onderscheiden op het gebied van verstedelijking en 

mobiliteit in Nederland?  

2. Wat houdt het concept weak signals in?  

3. Welke (weak) signals zijn er te identificeren die substantieel van invloed kunnen zijn op 

de ontwikkeling van verstedelijking en mobiliteit in Nederland?  

4. Welke mogelijke effecten kunnen de geïdentificeerde (weak) signals hebben op de 

ontwikkeling van verstedelijking en mobiliteit in Nederland?   

 

Voor de beantwoording van deelvraag 1 en 2 is een theoretische verkenning verricht. Huidige 

trends op het gebied van verstedelijking en mobiliteit zijn aan de hand van vier thema’s nader 

onderzocht namelijk; wonen, werken, vervoer en recreatie. Verwacht wordt dat het proces van 

verstedelijking waarschijnlijk tot 2040 zal voltrekken om daarna krimp door te maken door 

demografische processen zoals vergrijzing. Stedelijke krimp voltrekt zich reeds in een aantal 

gebieden in Nederland, met name Oost-Groningen en Midden-Limburg hebben te maken met 

krimp. Verwacht wordt dat dit proces in de toekomst zal doorzetten. Het aantal huishoudens 

zal de komende decennia toenemen als gevolg van een toename in het aantal 

eenpersoonshuishoudens. Dit is onder andere het gevolg van vergrijzing en individualisering. 

De werkgelegenheid zal zich met name in de Randstad en groeiregio’s verder concentreren en 

intensiveren. Daarnaast zal de arbeidsmarkt verder polariseren. Zowel het opleidingsniveau 

van de Nederlandse beroepsbevolking, als de opleidingseisen van banen zal blijven stijgen. 

Dit betekent mogelijk toenemende concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt door 

verschillende opleidingsniveaus. Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt als gevolg van 

globalisering en technologische ontwikkelingen zal in de toekomst doorzetten. Daarnaast zal 

het aantal verplaatsingen zal in de toekomst toenemen. Er zijn echter ook ontwikkelingen 

zichtbaar, zoals de afname van het autogebruik onder jongeren, die mogelijk invloed kan 

uitoefenen op het verplaatsingspatroon. Verder zijn technologische ontwikkelingen een grote 

onzekere factor op het verplaatsingspatroon van mensen. Door demografische ontwikkelingen 
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zal het aantal verplaatsingen in de recreatieve sector toenemen. Verdere digitalisering van het 

dagelijks leven waarbij internetwinkelen in grote getale toeneemt, heeft implicaties voor het 

recreatieve stedelijk aangezicht. Het winkelassortiment zal in de toekomst veranderen en 

mogelijk verdwijnen.          

 Voor de signalering van onverwachte ontwikkelingen op het gebied van 

verstedelijking en mobiliteit zijn weak signals verkend. Weak signals zijn een eerste indicatie 

of signaal voor mogelijke maar nog niet bevestigde veranderingen die op den duur eventueel 

een significante indicator kan worden. Een weak signal is een vroegtijdig signaal of voorbode 

voor één of meerdere toekomstige ontwikkelingen en kan op zichzelf staan maar kan ook deel 

uit maken van een groter netwerk bestaande uit meerdere signalen. Weak signals kunnen een 

aanwijzing zijn voor mogelijke veranderingen op bestaande patronen, zoals trends, maar 

kunnen ook wijzen op een geheel nieuwe ontwikkeling. Een signaal kan duiden op een 

opkomst of neergang van een ontwikkeling. Een weak signal kan voortkomen uit een 

verschuiving op economisch, politiek, technologische en sociaal-maatschappelijk vlak. Een 

weak signal bestaat vaak uit ongestructureerde informatie die middels een verscheidenheid 

aan technieken “opgepikt” kunnen worden, zoals via de media en het raadplegen van 

deskundigen. Door weak signals vroegtijdig te signaleren kan bijtijds geanticipeerd worden 

op mogelijke veranderingen.          

 Voor de beantwoording van deelvraag 3 is kwalitatief onderzoek verricht. Voor de 

signalering van weak signals is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de methode van 

Salmon. Deze methode gaat uit van het identificeren van signalen middels het genereren van 

kennis. Volgens Salmon liggen weak signals besloten in de kennis van expert. Mannermaa 

stelt dat weak signals geïdentificeerd kunnen worden door mensen met verschillende 

achtergronden te betrekken in het proces van signalering. Om die reden is in dit onderzoek 

gekozen voor het interviewen van experts afkomstig uit verschillende disciplines 

respectievelijk; planologie, sociale geografie, verkeerskunde, sociologie, bouwkunde en 

filosofie. In totaal zijn zestien mensen geïnterviewd aan de hand van het ongestructureerde 

interview. Aan de hand van twee workshops zijn de geïdentificeerde signalen nader 

besproken. In workshop I zijn de geïdentificeerde signalen beoordeeld op weakness en tevens 

is nagedacht over de drijvende krachten en mogelijke effecten voor verstedelijking en 

mobiliteit. In combinatie met de beoordeling van de geïnterviewden is daar de volgende lijst 

met (weak) signals uit voortgekomen, zie tabel 1. In workshop II is nagedacht over de 

mogelijke effecten voor verstedelijking en mobiliteit.  
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Tabel 1. Overzicht weak signals.  

Thema (weak) signal  

Sociaaleconomische uitsortering - (on)betaalbare steden 

- segregatie van de Randstad 

- ruimtelijke invloed van het internet 

- afname middenklasse  

De organische samenleving  - Lokaliteit en kleinschaligheid 

- collectivisering van diensten 

- deelsystemen  

Kwaliteit en toegang tot vervoer  - mobiliteitsapplicaties 

- toegang tot mobiliteit boven bezit 

- beleving en kwaliteit van reistijd 

Ruimtegebruik   - musealisering 

- functionele diversiteit (openbare) ruimte 

- displaywinkels  

Verplaatsingspatronen - vervoerstechnologie 

- nomadische verplaatsingen- en 

vestigingspatronen 

 

Signalen op het gebied van sociaaleconomische uitsortering hebben mogelijk implicaties voor 

het stedelijk aangezicht als de mobiliteitsopgave. Stedelijke segregatie kent daarbij ook een 

toegankelijkheidsprobleem. De onderlinge concurrentie tussen steden in de Randstad zal met 

name voor steden gelegen in de zuidelijke helft van de Randstad, zoals Rotterdam, nadelig 

uitpakken. Op ruimtelijk schaalniveau zou dit tot een ruimtelijke tweedeling kunnen leiden. 

Door toenemende migratie naar economisch welvarende steden, zal het proces van 

verstedelijking zich sneller in de Noordvleugel zal voltrekken dan in de Zuidvleugel. Daarbij 

zal het proces van krimp mogelijk sneller voltrekken dan nu het geval is. De 

mobiliteitsopgave voor de Noordvleugel wordt mogelijk ook groter. De Zuidvleugel zal daar 

en tegen te maken kunnen krijgen met stabilisatie of zelfs krimp. Op sociaaleconomische vlak 

heeft deze ontwikkeling gevolgen voor bewoners van krimpregio’s, het openbaar vervoer zal 

mogelijk verminderd toegankelijk worden.       

 Signalen op het gebied van de organische samenleving hebben mogelijk implicaties op 

sociaal-maatschappelijk vlak als de ruimte opgave van Nederland. Het is mogelijk dat door de 

hernieuwde behoefte naar lokale producten, buurtcentra weer belangrijker worden. Op 

sociaal-cultureel vlak is het mogelijk dat een circulaire economie en daarmee gepaard gaand 

het concept cirkel van vertrouwen, de sociale cohesie binnen de buurt maar wellicht ook op 

nationaal niveau vergroot. Daarnaast is het mogelijk dat de samenstelling van de samenleving 

aan verandering onderhevig is, waarbij saamhorigheid en (collectief) zelforganiserend 

vermogen belangrijker worden.        

 Signalen op het gebied van kwaliteit en toegang tot vervoer hebben mogelijk 

implicaties voor het openbaar vervoer als de mobiliteit in Nederland. Het is mogelijk dat in 

combinatie van deelsystemen en carpoolachtige constructies, de bezetting van het aantal 
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personen per auto toe zal nemen als ook het aantal verplaatsingen per persoon. Anderzijds is 

het mogelijk dat de druk en belasting op het openbaar vervoer toeneemt doordat de 

verschillende modaliteiten via een applicatie toegankelijk(er) zijn. Dit heeft mogelijk 

positieve implicaties voor de parkeerdruk in (binnen)steden. Wellicht neemt de vraag naar 

openbaar vervoer toe. Deze vraag kan mede ondersteund worden door de verandering in 

beleving van reistijd. Mogelijk zijn mensen sneller geneigd om langere afstanden af te leggen 

wanneer de reis optimaal benut en beleefd kan worden. Het aantal verplaatsingen zou 

hierdoor mogelijk kunnen toenemen.       

 Signalen op het gebied van ruimtegebruik hebben mogelijk implicaties voor het 

stedelijk aangezicht en het gebruik van de stedelijke ruimte als de toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van steden. Door de toestroom aan toeristen zal het leven in de stad duurder 

kunnen worden. Daarbij is het mogelijk dat steden te maken krijgen met 

toegankelijkheidsproblemen omdat het openbaar vervoer zich mogelijk zal richten op de 

binnensteden. Door toegenomen vervoersmogelijkheden en informatie, zijn de 

bezoekersstromen onvoorspelbaarder geworden. Technologische ontwikkelingen zoals het 

draadloze internet, hebben bijgedragen aan stedelijke flexibiliteit en adaptief vermogen. Een 

voorbeeld hiervan is de opkomst van “third places” waarbij de diversiteit aan functies centraal 

staat. Met flexibilisering van de (openbare) ruimte lijkt de stad een meer hybride functie aan 

te nemen, waarbinnen verschillende functies fluïde worden. Dat betekent wellicht ook meer 

tijdelijkheid van functies, opkomende winkels en bedrijven die een korte levensduur kennen. 

Met name steden die deze uniciteit en kwaliteit niet kunnen bieden zullen mogelijk bezoekers 

verliezen aan steden die wel genoeg kritische massa hebben om  gespecialiseerde winkels aan 

te trekken. Enerzijds is het mogelijk dat Displaywinkels in de toekomst het stedelijk 

aangezicht zullen domineren, anderzijds leidt de hang naar exclusiviteit wellicht tot meer 

gespecialiseerde en ambachtelijke winkels, zoals vroeger ook het geval was.  

 Signalen op het gebied van verplaatsingspatronen hebben mogelijk implicaties voor 

de mobiliteitsopgave. Technologie kan het gemak van vervoer erg verbeteren. Mogelijk wordt 

daardoor de weerstand om te reizen verlaagd. Het is mogelijk dat hierdoor langere woon-werk 

afstanden ontstaan. Daarnaast zal door optimale reisbenutting, het tijdsbeslag mogelijk anders 

besteed worden. Verder is het traditionele mobiliteitspatroon is aan het veranderen. Dit wordt 

mogelijk gedreven door technologische ontwikkeling als verandering in menselijke behoeften 

en leefstijl. In relatie met het eerder beschreven onderwerp beleving en kwaliteit lijkt ook op 

woon- werk gebied een toename van beleving centraal te staan. Wanneer het nomadische 

model doorzet heeft dit grote implicatie voor de woonsamenstelling als mobiliteitsopgave van 

Nederland. Nomadisering van vestigingspatronen betekent mogelijke verdunning van de 

huisbenutting. Het draagvlak van de woningmarkt wordt hierdoor anders. Uit het onderzoek 

zijn drie kerneffecten naar voren gekomen, respectievelijk; toename en grotere afstand van het 

verplaatsingen , toenemende druk op het openbaar vervoer en toenemende concurrentie tussen 

steden. Het is echter onzeker of deze effecten zich in de toekomst zullen voortdoen. 

 In dit onderzoek zijn verschillende signalen verkend op het gebied van verstedelijking 

en mobiliteit. Aan de hand van weak signal onderzoek is het mogelijk om een grote diversiteit 

aan signalen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland te identificeren. Het 

is echter de vraag of de gesignaleerde signalen ook écht weak zijn, het is lastig om hier 

concrete uitspraken over te kunnen doen gezien de subjectieve beoordeling over weak signals. 
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Daarnaast is het onzeker of de geïdentificeerde signalen tot onverwachte ontwikkelingen op 

het gebied van verstedelijking en mobiliteit leiden, de gevonden signalen gaan met (te) grote 

onzekerheden gepaard om concrete uitspraken te kunnen doen over hun ontwikkeling. De 

hoofdvraag is op basis van dit onderzoek daarom niet eenduidig te beantwoorden. Meer 

onderzoek naar een geschikte methodiek voor de signalering van weak signals nodig.  

De bruikbaarheid van weak signal onderzoek voor beleidsinstanties zoals het PBL, is 

waarschijnlijk vooral gelegen in de discussie over de geïdentificeerde (weak) signals. Verder 

is het denkbaar dat een systematische weak signal verkenning ook daadwerkelijk een 

onverwachte en belangrijke ontwikkeling identificeert die voorheen onopgemerkt zou zijn 

gebleven.   
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1 Inleiding 

Het is Nederland anno 2063. Een stagiaire van het NSCL (Netwerk voor de Statistiek, Cultuur 

en Leefomgeving), heeft zojuist een automatische auto besteld die haar van Utrecht naar Den 

Haag zal brengen. In Den Haag heeft ze overleg met haar stagebegeleiders om de gevonden 

“weak signals” te bespreken. Voor de verandering vindt het overleg niet via het digitale 

werkplatform plaats maar face-to-face omdat ze een hoop te bespreken hebben. De stagiaire 

controleert nog even vlug of de door haar ontworpen CompuPad goed uit de printer komt. 

Toen ze het gisteren probeerde bleek het transparantie glas gebroken te zijn maar nu lijkt het 

printproces goed te gaan. Plots verschijnt het arriveersignaal van de automatische auto op 

haar oude CompuPad. De automatische auto is perfect op tijd, zoals altijd.  

 

 

1.1 Aanleiding 

De geschetste situatie in de inleiding is een voorbeeld van een toekomstscenario. Het is enkel 

een scenario omdat het onzeker is of een dergelijke situatie zich in de toekomst zal voordoen. 

De toekomst is onzeker en lastig te voorspellen, als we de toekomst nauwkeurig zouden 

kunnen voorspellen waren er in het verleden mogelijk andere beslissingen genomen. Het is 

onmogelijk om letterlijk onderzoek te doen naar de toekomst (PBL, 2011) (Dammers et al., 

2013). Uitspraken over de toekomst zijn dan ook enkel gebaseerd op mogelijke of wenselijke 

ontwikkelingen en moeten daarom beschouwd worden als constructies en niet als 

representaties van de toekomst (Van Latesteijn & Schoonenboom, 1997). Dat de toekomst 

niet vast ligt is een zekerheid, maar dat betekent niet dat de toekomst open of leeg is (Van 

Asselt, et al., 2010, p. 84). De toekomst wordt deels bepaald door het verleden en het heden 

waarbij een verscheidenheid aan factoren invloed uitoefenen op het heden en toekomst. Juist 

deze onzekerheid die in de toekomst besloten ligt maakt dat er veel toekomstonderzoek 

verricht wordt. Een methode om het verloop van de toekomst te verkennen is middels het 

extrapoleren van bestaande trends (PBL, 2011). Voorbeelden van trendextrapolaties zijn de 

bevolkings- en huishoudenprognoses van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het 

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Een andere vorm van toekomstverkenning is 

scenario-onderzoek waarbij verschillende aannames over reeds drijvende krachten, zoals 

vergrijzing en globalisering, worden doorberekend. Voorbeelden van scenariostudies is de 

studie Welvaart en Leefomgeving (CPB et al., 2006) en de studie Nederland in 2040: een land 

van regio’s (PBL, 2011). Bij beleidsvoorbereidingen neemt toekomstverkenning 

tegenwoordig een centrale plaats in (Schoonenboom, 2000, p. 180). Trendextrapolaties en 

scenariostudies zijn echter minder succesvol in het omgaan met onverwachte gebeurtenissen. 

Indicatoren voor onverwachte veranderingen zijn veelal niet opgenomen in verkenningen. Dit 

is ook uitermate lastig gezien het feit dat voor “het onverwachte” op voorhand geen 

indicatoren vastgesteld kunnen worden. Een manier om met onzekerheden om te gaan is door 

vroegtijdig signalen te identificeren die mogelijk een aanwijzing vormen voor verandering. 

Deze weak signals zijn vroegtijdige signalen of voorbodes voor toekomstige ontwikkelingen 

(Saritas & Smith, 2011, p. 297). Weak signals kunnen een aanwijzing zijn voor mogelijke 
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veranderingen op bestaande patronen, zoals trends, maar kunnen ook wijzen op een geheel 

nieuwe ontwikkeling. Een signaal kan duiden op een opkomst of neergang van een 

ontwikkeling. Een weak signal kan op zichzelf staan maar kan ook deel uit maken een groter 

netwerk bestaande uit meerdere signalen. Door vroegtijdig signalen te identificeren en te 

(h)erkennen, kan tijdig ingespeeld worden op mogelijke veranderingen. We kunnen ons 

behoeden voor hetgeen komen gaat of juist inspelen op de mogelijkheden die een verandering 

met zich meebrengt. Het herkennen van een weak signal is lastig, vaak bekijken we onze 

omgeving vanuit bestaande patronen waardoor nieuwe ontwikkelingen onopgemerkt blijven. 

Achteraf gezien kunnen we de weak signals vaak wel aanwijzen. Het subjectieve karakter van 

de interpretatie van een weak signal bemoeilijkt de signalering des te meer. Onderzoek naar 

weak signals vindt in beperkte  mate plaats en de niche waarbinnen onderzoek plaats vindt is 

zeer klein. De praktische toepassing van het concept is nog zeer beperkt gebleken. 

 Recentelijk lijkt er een toenemende  interesse te zijn voor het concept weak signals. 

Dit valt deels op te maken uit de hoeveelheid recent gepubliceerde literatuur over het concept 

als ook de interesse vanuit beleidsmakers (Hiltunen, 2008). Zo is onder andere het PBL 

(Planbureau voor de Leefomgeving) in toenemende mate geïnteresseerd in ontwikkelingen die 

zich buiten de bandbreedtes van prognoses afspelen. De Horzizonscan 2020 is een voorbeeld 

van een publicatie waarin getracht is onzekerheden omtrent toekomstige ontwikkelingen op 

het gebied van leefomgeving in kaart te brengen. Deze nieuwe vorm van toekomst “scannen” 

waarbij onzekerheden in kaart worden gebracht, wordt voortgezet in het project 

Verstedelijking & Infrastructuur waarbinnen ruimte gecreëerd is voor een verkennend 

onderzoek naar weak signals op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland. 

Veranderingen in stedelijke ontwikkelingen of mobiliteitspatronen kunnen implicaties hebben 

op individueel, ruimtelijk als beleidsmatig niveau. Het is daarom relevant om onderzoek te 

doen naar onzekerheden die gepaard gaan met huidige ontwikkelingen op het gebied van 

verstedelijking en mobiliteit. Het signaleren van weak signals is een manier om onzekerheden 

te verkennen en in kaart te brengen.  

 

1.2 Doelstelling  

In dit onderzoek worden weak signals verkend op het gebied van verstedelijking en mobiliteit.  

Verstedelijking en mobiliteit zijn twee containerbegrippen waar veel verschillende thema’s 

onder geschaard kunnen worden. Samen houden zij elkaar als een wisselwerking in stand, 

waarbij verstedelijking mogelijk mobiliteitspatronen beïnvloed en vice versa. Het PBL 

omschrijft verstedelijking als een fysiek-ruimtelijk proces van stedelijke uitbreiding. Te 

denken valt hierbij aan de aanbouw van woonwijken, bedrijventerreinen en 

recreatievoorzieningen. Het proces van verstedelijking omvat daarnaast functieverandering en 

het stedelijker raken van reeds bestaand stedelijk gebied door verdichting, herstructurering en 

overige stedelijke ontwikkelingen (PBL, 2013b). Ruimtelijk gezien is er sprake van een 

toename in stedelijke omvang en een groeiende stedelijke invloedsfeer op de rest van 

Nederland. Het proces van verstedelijking omvat niet alleen de centrale stad, maar ook 

omringende verstedelijkte kernen in de regio die zich in de invloedsfeer van de stad bevinden. 

Tussen de centrale stad en de omringende kernen vindt er uitwisseling plaats op het gebied 

van woon-werkverkeer, recreatieve en sociale uitstapjes, als ook goederenstromen en de 
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uitwisseling van informatie. Infrastructuur verwerkt deze (verkeer)stromen en vormt een 

essentieel onderdeel bij het proces van verstedelijking (PBL, 2013b). Met de term mobiliteit 

wordt in onderzoek en beleidsrapporten vaak het aantal verplaatsingen of het aantal 

kilometers bedoeld. Hierbij geldt niet alleen het totaal aantal verplaatsingen of kilometers, 

maar ook de verdeling van verplaatsingsmotieven en vervoerswijzen (Van Wee & Annema, 

2009, p. 86). Van Wee en Annema (2009) omschrijven (personen)mobiliteit als “de totale 

lengte van alle verplaatsingen van personen in een bepaalde periode, in een bepaald gebied, 

uitgedrukt in personenkilometers.” (p. 331). Er wordt door de auteurs ook een omschrijving 

gegeven van goederenverplaatsingen maar omdat dit onderzoek zich enkel richt op de 

verplaatsing van personen is de definitie hiervan niet opgenomen. Verstedelijking en 

mobiliteit verhouden zich als een wisselwerking tot elkaar waarbij groei of afname van het 

één mogelijk ook veranderingen teweeg brengt bij het ander. Zo neemt de mobiliteit van en 

naar de Randstad toe als gevolg van stedelijke uitbreiding (PBL, 2011). In hoofdstuk twee 

wordt de relatie tussen mobiliteit en verstedelijking nader beschreven.  

 Er is reeds veel onderzoek gedaan naar verwachte ontwikkelingen op het gebied van 

verstedelijking en mobiliteit. Enkele voorbeelden van scenariostudies en prognoses zijn reeds 

in de vorige paragraaf gegeven. In hoofdstuk twee wordt een kort overzicht gegeven van de 

belangrijkste trends op het gebied van verstedelijking en mobiliteit. Er wordt echter niet tot 

nauwelijks onderzoek gedaan naar onverwachte ontwikkelingen. Dit is ook uiterst lastig 

gezien onverwachte ontwikkelingen lastig te onderzoeken zijn. Geregeld verlopen 

ontwikkelingen niet zoals verwacht of voorspeld (of gehoopt). Uit het verleden is gebleken 

dat ontwikkelingen geregeld anders verlopen dan aanvankelijk voorspeld. Een voorbeeld 

hiervan is de prognose van Hugenholz uit 1969. Hugenholz voorspelde voor het jaar 1990 een 

bevolkingsaantal van 15 à 16 miljoen Nederlanders, met een wagenpark tussen de 7 à 8 

miljoen auto’s (Annema & De Jong, 2008, p. 3). In het jaar 1990 bleek het bevolkingsaantal 

rond de 14,9 miljoen te liggen, met een wagenpark van 5,1 miljoen auto’s. Hugenholz 

overschatte indertijd zowel het bevolkingsaantal als het wagenpark voor het jaar 1990 

(Annema & De Jong, 2008, p. 3). In het artikel van Annema en De Jong worden nog enkele 

voorbeelden gegeven van foutieve prognoses, zoals het systematisch foutief inschatten en 

daarmee onderschatten van het aantal files in Nederland voor de jaren 2000 en 2010. Het 

artikel illustreert dat prognoses, en toekomstverkenningen in het algemeen, grote mate van 

onzekerheden bevatten. De bandbreedtes die in huidige prognoses ingecalculeerd worden 

bevestigen deze onzekerheid die met toekomstverkenningen gepaard gaat (Annema & De 

Jong, 2008, p. 15). Onzekere factoren worden veelal niet opgenomen in prognoses. Dit is ook 

uiterst lastig gezien het feit dat er met veel verschillende indicatoren rekening moet worden 

gehouden. Hierdoor is het mogelijk dat voorspellingen niet altijd verlopen of uitkomen zoals 

aanvankelijk voorspeld werd. Door het opnemen van onzekerheden in toekomstverkenningen, 

kunnen mogelijke onverwachte scenario’s ingecalculeerd worden. Oliegigant Shell was het 

eerste bedrijf dat reeds in 1967 gebruik maakte van de scenariomethode, later de Shell-

methode genoemd, voor het verkennen van de toekomst (Bell, 2003). Het signaleren van weak 

signals is een andere methode om onzekerheden vast te leggen. Andere vormen van 

toekomstverkenningen die onzekerheden in kaart trachten te brengen zijn drivers for change 

en wild cards (Saritas & Smith, 2011, p. 294). Drivers for change zijn factoren of 

gebeurtenissen die reeds aanwezig zijn of hebben plaatsgevonden en die veranderingen 
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teweeg brengen, afhankelijk van keuzes, investeringen en strategieën (Saritas & Smith, 2011, 

p. 293). Een voorbeeld van een driver for change is het klimaatbeleid dat een drijver vormde 

voor de ontwikkeling van duurzame energiewinning. Wild cards zijn daarentegen 

onwaarschijnlijke gebeurtenissen die zich in de toekomst zouden kunnen voortdoen. De 

waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zal voltrekken is klein, de impact van een wild card is 

echter groot (Saritas & Smith, 2011, p. 295). Enkele voorbeelden van wild cards zijn de 

verandering van de golfstroom, een pandemie waar de mens niet op voorbereid is en de 

ontdekking van buitenaards leven. Door het opstellen van wild cards kan nagedacht worden 

over en rekening gehouden met extreme scenario’s. Trendextrapolaties, prognoses en drivers 

for change zijn toekomstverkenningen die bestaande en reële ontwikkelingen als uitgangspunt 

hebben voor verkenningen. Wild cards zijn daarentegen gebaseerd op abstracte 

ontwikkelingen of gebeurtenissen die op het moment van verkenning (nog) niet plaats vinden. 

Weak signals zijn eerste signalen die ten grondslag kunnen liggen aan toekomstige trends of 

trendbreuken en drijvers. Om die reden is het verkennen van weak signals een belangrijke 

(eerste) stap in toekomstonderzoek. Weak signals kunnen daarnaast als basis dienen voor 

(extreme) scenario’s die ook trendbreuken bevatten. Door weak signals te signaleren en te 

identificeren kan vroegtijdig ingespeeld worden op ontwikkelingen die zich in de toekomst 

mogelijk kunnen voltrekken. Om die reden is in deze verkenning gekozen voor weak signals 

onderzoek voor het in kaart brengen van signalen die mogelijk wijzen op trendveranderingen 

op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland. Het signaleren van weak signals 

is echter een weinig gepraktiseerde methode van toekomstonderzoek en voor zover bekend is 

er nog geen onderzoek gedaan naar weak signals op het gebied van mobiliteit en 

verstedelijking in Nederland. Dit onderzoek is een eerste verkenning naar weak signals op het 

gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland. Getracht wordt aanwijzingen voor 

mogelijke onverwachte veranderingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit middels 

de signalering van weak signals in kaart te brengen. Het concept weak signals en de 

methodische aanpak van het onderzoek zullen in hoofdstuk vier en vijf nader uitgewerkt 

worden. De volgende hoofdvraag is geformuleerd: 

 

In hoeverre zijn er onverwachte ontwikkelingen middels het signaleren van weak signals te 

identificeren op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland?  

 

Voor de beantwoording van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  

 

1. Welke huidige trends zijn er te onderscheiden op het gebied van verstedelijking en 

mobiliteit in Nederland?  

2. Wat houdt het concept weak signals in?  

3. Welke (weak) signals zijn er te identificeren die substantieel van invloed kunnen zijn op 

de ontwikkeling van verstedelijking en mobiliteit in Nederland?  

4. Welke mogelijke effecten kunnen de geïdentificeerde (weak) signals hebben op de 

ontwikkeling van verstedelijking en mobiliteit in Nederland?   
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1.3 Leeswijzer  

In dit hoofdstuk is ingegaan op de aanleiding en doelstelling van het onderzoek. Hoofdstuk 

twee, drie en vier bevatten een theoretisch kader. In hoofdstuk twee worden de belangrijkste 

trends op het gebied van verstedelijking en mobiliteit nader uiteengezet, waarbinnen de 

domeinen wonen, werken, vervoer en recreatie onderscheiden worden. Tevens wordt in dit 

hoofdstuk antwoord gegeven op deelvraag 1. Hoofdstuk drie bevat een chronologisch 

overzicht van de opkomst en ontwikkeling van toekomstonderzoek. Het kernonderwerp weak 

signals doet hier tevens zijn intrede. In hoofdstuk vier wordt het concept weak signals nader 

geoperationaliseerd. De belangrijkste theorieën over het concept komen hier aan bod. Tevens 

wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op deelvraag 2. Hoofdstuk vijf bevat een 

methodologische verantwoording van het onderzoek. In hoofdstuk zes worden de 

belangrijkste bevindingen besproken waarbij de analyse van de interviews als de workshops 

geïntegreerd weergegeven worden. Tevens worden in dit hoofdstuk onzekerheden besproken 

die tijdens de analyse naar voren zijn gekomen. Daarnaast worden deelvragen 3. en 4. in 

hoofdstuk zes beantwoord. In hoofdstuk zeven worden de belangrijkste conclusies besproken 

waarbij antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag. In hoofdstuk acht wordt gereflecteerd op 

het onderzoek en  het concept weak signals. In reactie op de uitkomsten van het onderzoek 

worden in hoofdstuk negen aanbevelingen gedaan voor zowel vervolgonderzoek als voor het 

beleid.  
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2 Verstedelijking en mobiliteit  

“De groei van de automobiliteit lijkt af te vlakken en misschien zelfs wel om te slaan in een 

daling, wie zal dat zeggen. Dat heeft voor een deel een demografische achtergrond, maar 

voor een deel misschien ook met verandering van leefstijl te maken.”
2
 

Alvorens er onderzoek gedaan kan worden naar weak signals op het gebied van 

verstedelijking en mobiliteit, waarbij gezocht wordt naar kleine aanwijzingen voor mogelijke 

veranderingen in de toekomst, moet allereerst uiteengezet worden welke huidige 

ontwikkelingen zich voordoen binnen deze twee domeinen alvorens er uitspraken gedaan 

kunnen worden over mogelijke afwijkingen. Dit hoofdstuk bevat een beknopte beschrijving 

van de belangrijkste trends op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland. In de 

inleiding is reeds een operationalisering van het concept verstedelijking en mobiliteit 

gegeven, dit hoofdstuk gaat nader in op vier verschillende deelonderwerpen die hier binnen te 

onderscheiden zijn namelijk; wonen, werken, vervoer en recreatie. Gezien de theoretische 

aard van deelvraag 1 wordt deze tevens beantwoord.  

  

2.1 Groei en krimp  

Als gevolg van stedelijke bevolkingsgroei neemt de vraag naar huisvesting, bedrijfskantoren, 

en spoor- en snelwegen toe (PBL, 2012). Ook reeds bestaande stedelijke gebieden raken meer 

verstedelijkt als gevolg van herstructurering, transformatie, verdichting en overige stedelijke 

ontwikkelingen. In Nederland is verstedelijking het meest zichtbaar in de vier grote steden; 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (CBS, 2012). Verstedelijking heeft gevolgen 

voor zowel het fysieke als sociaal-demografische uiterlijk van steden. Mensen en bedrijven 

trekken naar de stad waardoor de vraag naar woningen, consumptie voorzieningen en 

bedrijfskantoren toeneemt (WRR, 2001). Tegelijkertijd wordt de druk op infrastructurele 

voorzieningen opgevoerd om de stroom forenzen, die zich dagelijks in en van en naar de stad 

verplaatsen om te werken, te wonen en te consumeren, te verwerken (WRR, 2001). 

Bereikbaarheid van de stad en mobiliteit van forenzen staat hierbij centraal. Verwacht wordt 

dat het proces van verstedelijking waarschijnlijk tot 2050 zal doorzetten om vervolgens te 

stagneren mede als gevolg van de bevolkingskrimp die waarschijnlijk na 2040 zal optreden 

(De Klerk, 2010, p. 2) (IenM, 2012). Tot die tijd zullen steden blijven groeien dankzij de 

demografische cyclus die zij doormaken als ook de economische veerkracht van de grote 

steden die mensen van buitenaf aantrekt (De Klerk, 2010, p. 3). Deze drie verschillende 

onderdelen staan niet los van elkaar maar vormen samen een geïntegreerd geheel binnen het 

stedelijk netwerk waarbij mobiliteit de koppeling vormt tussen de verschillende onderdelen 

(PBL, 2009). De mobiliteitsdruk binnen steden zal mogelijk verder toenemen als gevolg van 

verstedelijking. Het proces van verstedelijking zal zich niet in alle delen van Nederland 

voltrekken. Verwacht wordt dat sommige regio’s te maken krijgen met krimp. Met name in de 

regio Oost-Groningen en Midden-Limburg zal de bevolkingsgroei stagneren als gevolg van 

vergrijzing (PBL, 2011). De Randstad lijkt vooralsnog te blijven groeien, evenals de 

                                           
2
 Quote van een geïnterviewde in het kader van het onderzoek. 
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stedelijke regio’s Almere, Groningen, Arnhem en Nijmegen. Hoe snel en over welke 

tijdsspanne groei en krimp zal voltrekken is vooralsnog onduidelijk. 

 

2.2 Huishoudens en werkgelegenheid   

Het aantal huishoudens in Nederland bedroeg in 2012 ongeveer 7,5 miljoen (CBS, 2012a). Dit 

aantal  heeft grote implicaties voor de woningvraag en daarmee gepaard gaande ruimtelijke 

(project)ontwikkelingen. Een belangrijke trend op het gebied van huishoudensontwikkeling is 

de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Zo bedroeg het gemiddeld aantal 

personen per huishouden in 1980 2,9 personen. In 2012 daalde het aantal personen per 

huishoudens naar gemiddeld 2,2 personen (CBS, 2012a). Verschillende demografische als 

ook sociaal-culturele ontwikkelingen liggen ten grondslag aan huishoudensverdunning. 

Vergrijzing is een belangrijke factor voor de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. 

Een belangrijke sociaal-culturele factor is het proces van individualisering. Met name 

jongeren verlaten vroegtijdig het ouderlijk huis om zelfstandig te wonen, bijvoorbeeld 

wanneer zij gaan studeren. Daarnaast wordt er relatief meer gescheiden dan voorheen. Door 

de bevolkingsgroei en huishoudensverdunning is er sprake van een toename van de 

woningvoorraad. Tussen 1980 en 2010 steeg het aantal woningen van 4,7 miljoen naar 7,2 

miljoen. Huishoudensverdunning heeft voornamelijk implicaties voor de Randstad. Mede 

door een relatief sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens is de groei van het 

aantal woningen in de Randstad sterk toegenomen (WLO, 2006). Verwacht wordt dat de trend 

van huishoudensverdunning zal voortzetten met name doordat de Randstad veelal 

geïndividualiseerde mensen aantrekt die willen profiteren van de werk- en 

consumptiegelegenheden die de Randstad biedt (WLO, 2006). Als gevolg van 

huishoudensverdunning neemt de druk op de woningmarkt in de Randstad verder toe. Om aan 

de toenemende woningvraag te voldoen worden er absoluut gezien de meeste woningen in de 

Randstad gebouwd (WLO, 2006). Gemiddeld genomen wordt verwacht dat 

huishoudensverdunning in de toekomst zal doorzetten.     

 Parallel aan de bevolkingsgroei verloopt de groei van werkgelegenheid (PBL, 2011). 

Met name het aandeel werkende vrouwen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. 

Werkgelegenheid zal zich met name in de Randstad en groeiregio’s verder concentreren en 

intensiveren. Eén van de redenen voor veel mensen, met name hoger opgeleiden, om naar de 

Randstad af te reizen en/of te verhuizen is vanwege de economische functies die steden van 

oudsher hebben, “zo functioneert een stad als productieplaats, consumptieplaats, 

kenniscentrum en distributiecentrum.” (PBL, 2010, p. 87). In krimpregio’s zal de 

werkgelegenheid echter verder afnemen (PBL, 2011). De ontwikkeling van de 

werkgelegenheid is daarbij uiterst onzeker. Toe- of afname van de werkgelegenheid in 

Nederland hangt nauw samen met de bevolkingsontwikkeling zoals vergrijzing (PBL, 2011). 

In Nederland zijn er regionale verschillen in de sectorsamenstelling van de werkgelegenheid. 

Met name in de Randstad is het aandeel werkgelegenheid dat op dienstverlening gebaseerd is 

groot. In de rest van Nederland is de samenstelling van werkgelegenheid diverser.  

 Daarnaast is er in toenemende mate sprake van polarisatie van de arbeidsmarkt. Zowel 

het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking, als de opleidingseisen van banen 

stijgen (EVR, 2013, p. 30). Zo is er een stijging te zien van banen op hoger beroepsniveau en 
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is de absolute vraag naar middelbaar geschoolden de afgelopen jaren gedaald. Daarbij staat de 

positie van laaggeschoolden onder druk doordat laaggeschoolde banen opgevuld worden door 

middelbaar geschoolden. Het gevolg van deze ontwikkeling  is toenemende concurrentie aan 

de onderkant van de arbeidsmarkt tussen verschillende opleidingsniveaus (EVR, 2013, p. 30). 

Vooralsnog wordt verwacht dat polarisatie van de arbeidsmarkt in de toekomst zal doorzetten. 

Daarbij zijn er veranderende arbeidsrelaties waar te nemen door de toegenomen 

digitaliseringen van arbeid. Arbeidsrelaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en 

werkgever en werknemer zijn aan het veranderen waarbij onderlinge relaties een tijdelijk en 

flexibel karakter kennen (EVR, 2013, p. 31). Zo zijn het aantal flexibele arbeidsrelaties de 

afgelopen tien jaar verdrievoudigd tot 1,2 miljoen flexibele relaties (CBS, 2012). Verwacht 

wordt dat flexibilisering van de arbeidsmarkt de komende jaren verder zal toenemen als 

gevolg van globalisering en technologische ontwikkelingen. Een duidelijk voorbeeld van deze 

flexibele vorm van arbeidsrelaties is de toename van het aantal Zelfstandigen Zonder 

Personeel (ZZPers). Mede door de komst van ICT zijn flexibele arbeidsrelaties mogelijk. 

Waar voorheen functies als wonen en werken gescheiden waren, vindt functiemenging steeds 

meer plaats (PBL, 2009b). Door de komst van ICT is men niet langer verbonden aan één vaste 

locatie zoals het kantoorgebouw. Werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden vanuit de trein, 

huis, of zelfs tijdens het winkelen. Het Nieuwe Werken is een voorbeeld van de flexibele 

werk mogelijkheden die door ICT mogelijk gemaakt zijn. Deze nieuwe vorm van flexibiliteit 

heeft mogelijke implicaties voor werkfuncties als ook voor mobiliteitspatronen. Een mogelijk 

effect zou de spreiding van de mobiliteitsvraag kunnen zijn. Doordat op deze manier werk en 

wonen gecombineerd kan worden is het mogelijk om op andere tijden naar kantoor te gaan 

zodat de ochtendspits vermeden kan worden.       

 Een andere zichtbare ontwikkeling op het gebied van arbeid is internationalisering van 

de arbeidsmarkt (ERV, 2013). Door de stijgende werkeloosheid in landen als Midden-, Zuid- 

en Oost-Europa, is er sprake van een toename van arbeidsmigranten naar Nederland uit deze 

betreffende landen. Ook de markt voor kenniswerkers wordt steeds internationaler (ERV, 

2013, p. 31). Zo is het aantal verblijfsvergunningen voor kennismigranten de afgelopen jaren 

gestegen. Dit valt mede samen met de groeiende vraag naar hooggeschoolde arbeiders.  

 

2.3 Vervoer en verplaatsingen 

Het personen- en goederenvervoer is in Nederland intensief en verwacht wordt dat mobiliteit 

tot 2040 zal toenemen (PBL, 2011). De auto is het belangrijkste vervoersmiddel voor 

verplaatsingen en heeft een aandeel van 69 procent binnen de Randstad (PBL, 2009). Het 

openbaar vervoer, zoals bus- en treinvervoer, neemt 18 procent van de afgelegde kilometers in 

de Randstad voor haar rekening. Met name tussen steden is het belang van het openbaar 

vervoer groot. Tussen de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, is het aandeel 

van het openbaar vervoer 46 procent. In huidige prognoses wordt verwacht dat de mobiliteit 

zal toenemen, evenals het aandeel van de auto wat ten koste zal gaan van het openbaar 

vervoer (PBL, 2011). Verwacht wordt dat de mobiliteit sneller zal toenemen dan de 

bevolking. Dit betekent dat “het aantal afgelegde kilometers per persoon per dag zal 

toenemen” (PBL, 2011, p. 122). Met name de automobiliteit zal toenemen.   

 Recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) laat echter zien dat er 
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een verandering zichtbaar is op het gebied van automobiliteit. Sinds 2005 is het autogebruik 

van Nederland aan het stabiliseren, het aantal afgelegde kilometers per auto nam in de periode 

tussen 2000 en 2011 slechts met 3,5 procent toe. Het openbaar vervoer (trein, bus, metro, 

tram) bleef in die periode echter stabiel met uitzondering van het treingebruik, het gebruik 

hiervan steeg met 17 procent. De stabilisatie van de automobiliteit valt volgens het KiM 

(KiM, 2012) te wijten aan het feit dat het aantal kilometers van meerijdende passagiers de 

afgelopen jaren is afgenomen. Het KiM concludeert dat het autogebruik in totaal stabiliseert, 

maar dat autobestuurders die gebruik maken van de auto steeds vaker en meer kilometers met 

de auto maken (KiM, 2012). Vanaf 2008 was er echter een daling zichtbaar in het aantal 

afgelegde kilometers, om in 2011 weer te stijgen. Deze variatie in het aantal kilometers geeft 

de dynamiek weer van het autogebruik en is een indicatie dat een vermindering van het 

autogebruik in de toekomst niet aannemelijk hoeft te zijn. Echter, onder jongeren tussen de 16 

en 34 jaar is een duidelijke daling van het autogebruik zichtbaar. Deze daling doet zich niet 

alleen in Nederland voor, ook in andere landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland, 

Engeland, België en Australië, is er in de afgelopen jaren sprake van afvlakking of 

vermindering van het aantal autokilometers onder jongeren (KiM, 2012). In de Verenigde 

Staten, waar het autogebruik sinds de opkomst van de auto-industrie onverminderd hoog is 

geweest, is sinds 2000 een afname zichtbaar in het aantal afgelegde kilometers en het 

autogebruik (Davis & Dutzik, 2012, p. 9). In 2011 legde de gemiddelde Amerikaan 6 procent 

minder autokilometers af ten opzichte van het jaar 2004. In het onderzoek van Davis en 

Dutzik (2012) worden een aantal factoren genoemd die mogelijk hebben bijgedragen aan de 

daling van het aantal autokilometers en autogebruik onder jongeren. Enkele factoren die 

genoemd worden zijn de hoogte van de benzineprijs, de huidige economische crisis en de 

toename van het aantal werkelozen, een veranderende attitude ten aanzien van de auto en de 

opkomst van ICT. Het is nog onduidelijk hoe de ontwikkeling van het verminderd 

autogebruik onder jongeren in de toekomst zal verlopen.  

 

2.4 Recreatie en internetwinkelen  

De recreatiesector in Nederland is een belangrijke economische en ruimtelijke drager (PBL, 

2013c, p. 122). Het genereert (lokale) werkgelegenheid en bedrijvigheid en neemt een 

aanzienlijk deel van het ruimteoppervlak in beslag, respectievelijk 3 procent (PBL, 2013c). 

Daarnaast wordt ongeveer 23 procent van alle verplaatsingen in Nederland toegerekend aan 

recreatie (SCP, 2010). Verschillende activiteiten vallen onder het begrip recreatie. Recreatie 

waarvoor verplaatsingen noodzakelijk zijn of zelfs de kern vormen zoals wandelen, fietsen, en 

winkelen, zijn in het kader van verstedelijking en mobiliteit relevant om nader te bestuderen. 

Prognoses op het gebied van recreatie zijn gekoppeld aan de vergrijzingsgolf die anno 2010 is 

ingezet. De ouderen van nu zijn vitaler, welvarender, hoger opgeleid en mobieler dan hun 

voorgangers. Verwacht wordt dat het aantal onregelmatige vrijetijdsverplaatsingen, zoals 

wandelen en fietsen, hierdoor zal toenemen (PBL, 2013c). Technologische ontwikkelingen en 

innovaties zoals de elektrische fiets ondersteunen hierbij het aantal fietsverplaatsingen en 

zullen het aantal verplaatsingen mogelijk verder doen toenemen. Andere technologische 

ontwikkelingen zoals de opkomst van het internet, zal mogelijk ook tot een toename leiden 

van mobiliteit. Door de komst van internetwinkelen is een grote toename zichtbaar in online 
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bestelde producten zoals kleding en elektronica (Weltevreden, 2007, p. 8-9). Internetwinkelen 

heeft voornamelijk gevolgen voor binnensteden. Zo neemt het aantal winkelbezoeken en de 

hoeveelheid gedane aankopen sinds de opkomst van internetwinkelen af. In 2006 was er 

sprake van een afname van 23 procent van het aantal aankopen (Weltevreden, 2007, 8-9). Dit 

gegeven dateert voor de crisis van 2008. Dit heeft mogelijk implicaties voor de winkelbestand 

van binnensteden, verwacht wordt dat het winkelbestand in de binnensteden zal afnemen 

(Weltevreden, 2007, p. 8-9).         

 Verwacht wordt dat door vergrijzing en de opkomst van internetwinkels, de mobiliteit 

zal toenemen. Met name het goederenvervoer zal verder toenemen. Dit heeft mogelijk 

implicaties van het stedelijk aangezicht en belasting, winkels zullen mogelijk uit het 

straatbeeld verwijden en de druk op de infrastructuur zal vergroot worden.  

 

2.5 Conclusie  

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste trends op het gebied van verstedelijking en mobiliteit 

besproken. Tevens is deelvraag 1 beantwoord. In Nederland zal het proces van verstedelijking 

waarschijnlijk doorzetten tot ongeveer 2040, daarna zullen steden waarschijnlijk te maken 

krijgen met krimp door demografische processen zoals vergrijzing. Stedelijke krimp voltrekt 

zich reeds in een aantal gebieden in Nederland, met name Oost-Groningen en Midden-

Limburg hebben te maken met krimp. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling in de toekomst 

zal doorzetten.           

 Het aantal huishoudens zal de komende decennia toenemen als gevolg van een 

toename in het aantal eenpersoonshuishoudens. Dit is onder andere het gevolg van vergrijzing 

en individualisering. De werkgelegenheid zal zich met name in de Randstad en groeiregio’s 

verder concentreren en intensiveren. Daarnaast zal de arbeidsmarkt verder polariseren. Zowel 

het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking, als de opleidingseisen van banen 

zal blijven stijgen. Dit betekent meer concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt door 

verschillende opleidingsniveaus. Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt als gevolg van 

globalisering en technologische ontwikkelingen zal in de toekomst doorzetten.   

 Het aantal verplaatsingen zal in de toekomst toenemen. Er zijn echter ook 

ontwikkelingen zichtbaar, zoals de afname van het autogebruik onder jongeren, die mogelijk 

invloed uitoefenen op het verplaatsingspatroon. Daarnaast zijn technologische ontwikkelingen 

een grote onzekere factor op het verplaatsingsgedrag van mensen.    

 Door demografische ontwikkelingen zal het aantal verplaatsingen in de recreatieve 

sector toenemen. Verdere digitalisering van het dagelijks leven waarbij internetwinkelen in 

grote getale toeneemt, heeft implicaties voor het recreatieve stedelijk aangezicht. Het 

winkelassortiment zal veranderen en mogelijk verdwijnen.  
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3 Toekomstverkenning 

“Misschien gaat de stad van de toekomst meer op Lagos lijken in Nigeria. Een totaal 

chaotische stad. Ik overdrijf het een beetje.”
3
 

In dit hoofdstuk wordt een kort historisch overzicht gegeven van ontwikkeling in 

toekomstonderzoek. De ontstaansgeschiedenis van toekomstonderzoek en de verschillende 

ideeën en benaderingen over de toekomst door de tijd heen worden besproken.  

 

3.1 De onzekere toekomst 

Sinds het bestaan van de mensheid is de mens op zoek naar verklaringen voor fenomenen en 

processen die het menselijk leven beïnvloeden. Zo hadden de Grieken een heel scala aan 

goden voor het verklaring van verschillende natuurlijke fenomenen. En zo nieuwsgierig als de 

mens is, is men ook geïnteresseerd in datgene dat niet verklaard of voorspeld kan worden, 

namelijk de toekomst. Voor de Grieken was de toekomst iets heiligs, waarin het lot van de 

mens reeds bepaald lag (Van Asselt, et al., 2010, p. 24). Het leven in het heden kon men 

beïnvloeden, de toekomst echter niet. Men kon wel nadenken over de toekomst en de enige 

manier waardoor men meer “zekerheid” kon krijgen was door het raadplegen van een ziener 

(Adam & Groves, 2007). Deze manier van toekomstverkenning kende geen empirische 

onderbouwing en bestond uit het raadplegen van het bovennatuurlijke. Pas door de komst van 

de moderne wetenschap is het mogelijk om middels kwantitatieve onderzoeksmethoden de 

toekomst te beschouwen (Adam & Groves, 2007). Het idee van een niet beïnvloedbare 

toekomst veranderde tijdens de Renaissance, men kon wel degelijk -hetzij in geringe mate- 

invloed uitoefenen op de toekomst. Deze maakbaarheid van de toekomst vond zijn weerklank 

in de creatie van utopische wereldbeelden (Van Asselt, et al., 2010, p. 24). Tijdens de 

Verlichting kreeg het idee van een maakbare toekomst meer aanhang, de toekomst werd niet 

langer als “leeg” gezien en de mens kon zijn eigen toekomst inrichten (Adam & Groves, 

2007). De toekomst als planbaar of maakbaar maakte deel uit van het vooruitgangsdenken 

waarin de wereld verbeterd kon worden (Nowotny, 2008). Ondanks de vele ideeën werd pas 

aan het begin van de twintigste eeuw op een systematische manier toekomstonderzoek 

verricht. Mede door de komst van statistische methodieken werd het mogelijk om de toekomst 

kwantitatief te beschouwen (Van Asselt, et al., 2010, p. 25). De toekomst werd niet langer als 

contextueel construct gezien maar als iets dat gepland kon worden (Adam & Groves, 2007). 

  

3.2 De maakbare toekomst  

Na de Tweede Wereldoorlog groeide het idee van een maakbare en voorspelbare toekomst 

(Bell, 2003, p. 19) (Van Asselt et. al., 2010, p. 25). Mede door de wederopbouw van Europa 

en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen en groei van de verzorgingsstaten, werd het beeld 

van een maakbaar Europa gecreëerd. Het besef groeide bij wetenschappers en beleidsmakers 
                                           
3
 Quote van een geïnterviewde in het kader van het onderzoek.  
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dat voor de creatie van een maakbare toekomst, de toekomst allereerst verkend en onderzocht 

moet worden (Bell, 2003, p. 35). Het was dan ook in deze tijd dat grote onderzoeksinstituten 

als het Centraal Planbureau (CPB) en in Amerika het Research ANd Development (RAND) 

zich gingen richten op toekomstverkenningen (Van Asselt, et al., 2010, p. 25). Zo 

ontwikkelde RAND het idee dat de toekomst middels een verscheidenheid aan scenario’s 

onderzocht kon worden (Bell, 2003, p. 39). Verder deed de Delphi-methode zijn intrede 

binnen toekomstonderzoek waardoor onderzoek niet langer enkel gefundeerd werd door 

kwantitatieve onderzoekstechnieken maar ook middels kwalitatieve methoden onderzocht kon 

worden. Daarnaast werd er gepleit voor meer bruikbaarheid van de verkenningen in onder 

andere beleids- en besluitvorming (Bell, 2003, p. 41) (Van Asselt, et al., 2010, p. 25). 

Toekomstonderzoek moest voortaan aansluiting zoeken op beleid om zo de bruikbaarheid van 

het onderzoek te vergroten. Dit resulteerde in de oprichting van instanties die zich expliciet 

met het verkennen van de toekomst gingen bezighouden, zoals de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Trendmatige 

planning voerde in deze periode de boventoon, mede door de gedachte van een maakbare 

samenleving (Van Asselt, et al., 2010, p. 26). Gedurende deze periode ontstond het besef dat 

toekomstonderzoek niet enkel gericht moet zijn op één scenario maar dat ook de invloed van 

meerdere alternatieve toekomsten op de lange termijn ingecalculeerd moet worden (Bell, 

2003, p. 42).      

 

3.3 Keerpunt en verkenning  

Waar eerder optimisme floreerde over de maakbaarheid van de toekomst, kwam in de jaren 

zeventig het besef dat de toekomst niet zo maakbaar is als voorheen verondersteld werd. De 

zorgen over de toekomst mondde uit in het rapport The Limits to Growth, een studie 

gepubliceerd aan het begin van de jaren zeventig van de Club van Rome, waarin de grenzen 

van het menselijk vermogen middels twaalf scenario’s uitgelicht werden (Bell, 2003, p. 40). 

Het doel van het rapport was om de wereld te attenderen op de heersende problemen, zoals 

honger, geweld, over-populatie en natuurlijke degradatie, en de consequenties voor de 

toekomst (Bell, 2003, p. 45). Het rapport bevatte een angstige maar urgente ondertoon en de 

eis om deze problemen te erkennen en op de lange termijn op te lossen. De publicatie van het 

rapport bracht veel maatschappelijke roering teweeg en wordt tot op heden gezien als een 

keerpunt in de perceptie van menselijke problematiek (Bell, 2001, p. 64). “De studie toonde 

aan dat een langetermijnperspectief urgente problemen voor het beleid van vandaag bloot 

kon leggen” (Van Asselt, et al., 2010, p. 28). Het rapport droeg bij aan de creatie van 

onzekerheid over het vooruitgangsgeloof (Bell, 2003, p. 46). De toekomst werd niet langer 

gezien als maakbaar. Deze gedachte leidde tot de opvatting dat ook onzekerheden en risico’s 

over de toekomst in kaart gebracht moesten worden. Verschillende gebeurtenissen, zoals 

nucleaire dreiging en natuurrampen met als hoogtepunt de nucleaire ramp in Tjernobyl in 

1986, en de val van de Berlijnse muur in 1989, zette deze gedachtegang verder onder druk. 

 “The purposes of futures studies are to discover or invent, examine and evaluate, and 

propose possible, probable, and preferable futures.” (Bell, 2003, p. 73). Toekomstonderzoek 

heeft als doel het verkennen en verminderen van onzekerheden en het creëren van zekerheid 
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en systematiek (Latesteijn, 1999, p. 50). Middels een toekomstgericht denkkader wordt 

getracht nieuwe toekomst alternatieven door middel van visionaire verkenningen, 

systematisch onderzoek, morele evaluatie en voorkeur, te creëren (Slaughter, 1993). Om dit te 

kunnen bewerkstelligen zijn toekomstverkenners op zoek naar datgene wat voor verandering 

zorgt, oftewel de dynamische processen die ten grondslag liggen aan technologische 

ontwikkelingen aan de ene kant en de veranderingen in de politieke, economische, sociale en 

culturele regels aan de andere kant (Slaughter, 1993). Determinanten van veranderingen zijn 

echter lastig te ondervangen en reiken verder dan menselijke controle, het doel van 

toekomstverkenningen is oncontroleerbare determinanten controleerbaar te maken (Slaughter, 

1993). Middels een verscheidenheid aan methoden, zoals het signaleren van trendbreuken en 

het analyseren en genereren van toekomstscenario’s, trachten toekomstverkenners een 

verkenning en voorspelling over de toekomst te maken. Een verscheidenheid aan 

toekomstverkenningen, zoals trendanalyses en scenariostudies die tegenwoordig veelal 

uitgevoerd worden door instituten als het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het 

SCP (Sociaal Cultureel Planbureau), leveren een bijdrage aan de verkenning van 

onzekerheden. De jaarlijkse uitgave van de Balans van de Leefomgeving van het PBL en de 

tweejaarlijkse uitgave van de Sociale staat van Nederland van het SCP, zijn enkele 

voorbeelden van toekomstverkenningen. Het doortrekken van huidige ontwikkelingen en 

trends vormen de basis van onderzoek binnen deze studies. Andere toekomstverkenningen 

zijn reeds in paragraaf 1.1 en 1.2 gegeven, waaronder drivers for change en wild cards. Het 

signaleren en identificeren van weak signals is een methode om onzekerheden en risico’s voor 

de toekomst in kaart te brengen en kan als basis dienen voor toekomstscenario’s. Anders dan 

trendanalyses en scenariostudies richt weak signal onderzoek zich op de signalering van 

aanwijzingen of indicatoren voor mogelijke onverwachte veranderingen die kunnen wijzen op 

een trendbreuk binnen bestaande trends of op een nieuwe ontwikkeling. Weak signal 

onderzoek is gericht op de signalering van het “onbekende”, trendanalyses en scenariostudies 

baseren zich op reeds “bekende” ontwikkelingen. Ondanks dat het concept weak signals reeds 

midden jaren zeventig zijn intrede deed, heeft het concept pas recentelijk meer aandacht 

gekregen binnen de wetenschap. Wellicht wordt deze toenemende aandacht voor het concept 

gedreven door het feit dat trendextrapolaties en scenariostudies minder succesvol zijn in het 

omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Uit het verleden is gebleken dat voorspellingen 

geregeld anders verlopen dan aanvankelijk verwacht, de in de inleiding beschreven 

voorspelling van Hugenholz (1969) is hier een voorbeeld van. Door weak signals te 

signaleren en te identificeren kunnen onverwachte ontwikkelingen in kaart gebracht worden 

en indicatoren die wijzen op mogelijke veranderingen ingecalculeerd worden. Op deze manier 

kan de wetenschap de toekomst een stap “vooruit” blijven doordat er bijtijds gereageerd kan 

worden op (on)verwachte ontwikkelingen. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan 

op het concept weak signals.  
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4 Weak signals 

“Weak signals waar gaat dat over? Volgens mij gaat het heel erg over deze tijd. Hebben we 

onze ogen wel open en hebben we onze oren wel open. Zien we wat we zien en horen wat we 

horen. (…) Het is een mooie term, weak signal.”
4
  

In dit hoofdstuk wordt een theoretisch raamwerk van het concept weak signals 

geschetst. Een nadere operationalisatie van het concept wordt gegeven waarbij er ingezoomd 

wordt op de verschillende categorisaties. Er wordt ingegaan op de signalering van weak 

signals en de subjectiviteit en objectiviteit van het concept zal bediscussieerd worden. Gezien 

de theoretische aard van deelvraag 2 wordt deze tevens beantwoord.  

 

4.1 Weak signals gedefinieerd    

De term weak signals werd voor het eerst geïntroduceerd door Igor Ansoff aan het begin van 

de jaren zeventig (Holopainen & Toivonen, 2012, p. 198). Ansoff hield zich in die tijd met 

name bezig met strategisch plannen, waaronder scenario onderzoek. Deze toekomst-

georiënteerde benadering was echter onsuccesvol in het omgaan met onverwachte 

gebeurtenissen. Ansoff pleitte daarom voor een flexibelere strategische benadering waarbij 

niet alleen gekeken wordt naar zichtbare signalen maar juist naar signalen die zich in de 

onderstroom bevinden en die mogelijk voor discontinuïteiten kunnen zorgen (Holopainen & 

Toivonen, 2012, p. 199). Hij omschrijft weak signals als onnauwkeurige symptomen voor 

dreigende toekomstige problemen (Mendonça et al., 2012, p. 219). Het vroegtijdig signaleren 

van weak signals is volgens Ansoff van essentieel belang om tijdig te kunnen anticiperen op 

mogelijke veranderingen. Ansoff was zich tijdig bewust van de kracht die weak signals 

uitoefenen op ontwikkelingen binnen bedrijven. Toch heeft het concept pas recentelijk 

aandacht gekregen binnen toekomstonderzoek.      

 Er bestaat geen eenduidige definitie van het concept weak signal en in de 

wetenschappelijke literatuur heerst er onduidelijkheid over de operationalisering (Hiltunen, 

2008, p. 248). Zo worden er voor de term weak signals verschillende synoniemen gehanteerd, 

waaronder emerging issues, seeds of change en warning signals. Hiltunen stelt de hantering 

van de term future sign voor in plaats van weak signal. In dit onderzoek wordt de definitie van 

Saritas en Smith gehanteerd: “weak signals are the early signs of possible but not confirmed 

changes that may later become more significant indicators of critical forces for development, 

threats, business and technical innovation. They represent the first signs of paradigm shifts, 

or future trends, drivers or discontinuities.” (Saritas & Smith, 2011, p. 297). Weak signals 

zijn dus eerste indicaties of signalen voor mogelijke maar nog niet bevestigde veranderingen, 

die op den duur eventueel significante indicatoren kunnen worden. Weak signals ontstaan 

nooit spontaan maar komen voort uit verschuivingen op economisch, politiek, technologisch 

en sociaal-maatschappelijk vlak (Coffman, 1997).        

 De term weak signal is misleidend omdat weak impliceert dat het om een niet belangrijk 

of relevant signaal gaat. Dit is echter niet het geval. De term weak signal wordt gehanteerd 

                                           
4
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omdat ze makkelijk door andere factoren of “ruis” overschaduwd kunnen worden en daardoor 

lastig te detecteren zijn (Mendonça et al., 2012, p. 221). Een weak signal bestaat vaak uit 

ongestructureerde informatie die middels een verscheidenheid aan technieken “opgepikt” kan 

worden, zoals via de media en het raadplegen van deskundigen (Nekkers, 2006). Weak 

signals zijn echter lastig te signaleren gezien het feit dat mogelijke signalen niet altijd te 

herkennen zijn. Daarbij bestaan weak signals veelal niet uit geïsoleerde eenheden maar 

vormen zij vaak een patroon of cluster bestaande uit meerdere weak signals (Saritas & Smith, 

2011, p. 297)( Mendonça et al., 2012, p. 221). Coffman (1997) geeft het succes van de auto 

als voorbeeld waarbij een clustering van aanvankelijk weak signals zich tot een manifeste 

trend heeft ontwikkeld. De auto was niet zo succesvol geworden als de lopende band, 

petroleum, mechanica en asfalt niet waren ontwikkeld. Deze weak signals hebben op zichzelf 

staand niet tot het succes van de auto geleid, maar juist de kracht van de clustering heeft 

ervoor gezorgd dat de auto zo succesvol kon worden. Een weak signal kan betrekking hebben 

op het fenomeen zelf, zoals de ontwikkeling van de auto, of een indicatie zijn voor een andere 

ontwikkeling zoals bijvoorbeeld de stijging van het aantal verkeersdoden door de komst van 

de auto. Het is daarom van belang om in de gehanteerde onderzoeksmethode ruimte te 

genereren voor de input van meerdere weak signals. Korsten (2011) beargumenteert daarnaast 

dat men juist naar de “onderstroom” van de samenleving moet kijken om mogelijke verborgen 

signalen op te sporen. Het is juist in deze onderstroom waar de toekomst verborgen kan 

liggen. Weak signals die zich nu in de onderstroom bevinden kunnen aanwijzingen zijn voor 

veranderingen die over tien jaar plaats vinden. Hetgeen nu in ons dagelijks leven verweven is, 

begon aanvankelijk als weak signal. Een bekend voorbeeld hiervan is de opkomst van het 

internet. Begin jaren zeventig werd er reeds geëxperimenteerd met internet, maar de sterkste 

ontwikkeling vond pas midden jaren tachtig plaats en de doorbraak bij het grote publiek, 

inclusief de betekenis voor het dagelijks leven, kwam nog later.    

  Weak signals zijn lastig te ondervangen gezien het feit dat huidige beleids- of 

denksystemen niet ingespeeld zijn op signalen die niet stroken met bestaand beleid of huidig 

denken (Korsten, 2010, p. 1). Het signaleren van weak signals is van belang om tijdig te 

kunnen inspelen op mogelijke veranderingen. Men kan als bedrijf reeds innoveren of 

vernieuwen om mogelijke veranderingen op te kunnen vangen en zo verlies tegen te gaan of 

winst te maximaliseren. Onderzoek naar weak signals brengt echter ook nadelen met zich 

mee. Korsten (2011) beschrijft een aantal mogelijke nadelen van de signalering en reflectering 

op weak signals die bij onderzoek naar weak signals in ogenschouw moeten worden 

genomen: 

 

1. Elk signaal als relevant beschouwen. De geneigdheid om ieder gesignaleerd signaal als 

betekenisvol en relevant te beschouwen. Hierbij bestaat ook het probleem dat signalen 

die minder relevant zijn als betekenisvol worden beschouwd. Korsten (2011) stelt dat 

niet elk signaal als relevant beschouwd moet worden. Tijdens de interpretatiefase kan 

beoordeeld worden of een weak signal relevant en betekenisvol is voor het onderwerp 

van onderzoek.  
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2. Het onderkennen van weak signals. De media een te belangrijke rol of positie toekennen 

als belangrijke informatiebron voor weak signals. Het idee dat de media alleen 

“betekenisvolle” signalen signaleert is onterecht, de media zijn selectief en reageren 

vaak op gebeurtenissen (Korsten, 2011, p. 16).  

 

 

Het feit dat weak signals lastig waarneembaar zijn bemoeilijkt de signalering (Holopainen & 

Toivonen, 2012, p. 203). Om die reden vereist onderzoek naar weak signals een andere 

onderzoeksmethode dan toekomstonderzoek zoals scenariostudies en trendanalyses. Meer 

over de onderzoeksmethode voor het signaleren van weak signals valt te lezen in hoofdstuk 

vijf, methodologie. Naast het feit dat weak signals lastig op te sporen zijn, wordt het belang 

van onderzoek naar weak signals niet onderkend (Korsten, 2011, p. 1). Een weak signal wordt 

vaak onderschat en afgedaan als niet betekenisvolle informatie. Toch vinden weak signals ook 

hun weg naar Nederlands beleid, zo geeft Korsten het voorbeeld van de wens voor de opname 

van duurzaamheid in beleid. Ondanks dat de aandacht voor milieuvraagstukken of 

verdelingsvraagstukken aanvankelijk een weak signal was, kreeg dit onderwerp later meer 

aandacht binnen beleid. Andere voorbeelden van weak signals uit het verleden zijn 

klimaatverandering en de importantie van nanotechnologie (Saritas & Smith, 2011, p. 297). 

  

 

 4.1.1 Strong signals  

Anders dan weak signals zijn strong signals zichtbare signalen die wijzen op verandering. 

Strong signals ontstaan vaak uit een clustering van weak signals (Mendonça et al., 2012, p. 

222). Waar een weak signal zich nog niet manifesteert ofwel een onzekere ontwikkeling is, 

bevindt een strong signal zich juist aan de oppervlakte. Hierdoor zijn strong signals 

makkelijker te signaleren. Korsten omschrijft een strong signal als een “bestaande manifeste 

trend” (Korsten, 2011, p. 4). Er bestaat onduidelijkheid over het verschil tussen strong signals 

en trends, de scheidslijn tussen de twee concepten is niet eenduidig. Holopainen en Toivonen 

(2012) stellen dat een strong signal het voorstadium is van een trend. Een trend is, anders dan 

een strong signal, een gradueel verloop van een ontwikkeling en “hoewel een trend een 

bepaalde richting opgaat is het toekomstige verloop ervan nooit zeker. Achteraf blijken trends 

vaak anders te verlopen dan verwacht werd en soms zelfs in hun tegendeel te zijn verkeerd.” 

(Dammers et al., 2013, p. 16). Trends zijn dynamisch en het is daardoor lastig om een 

berekening te maken over het verdere verloop van een trend (Holopainen & Toivonen, 2012, 

p. 198). Daarbij wordt er in trendextrapolaties nauwelijks rekening gehouden met onvoorziene 

factoren en zwakke signalen, waardoor het verloop en de richting van een trend anders kan 

verlopen dan aanvankelijk voorspeld was. Waar het verloop van een trend in geringe mate te 

voorspellen is, bestaat er geen zekerheid over het verloop van een strong signal (Holopainen 

& Toivonen, 2012, p. 201). Strong signals kunnen zich ontwikkelen tot een trend, maar dit 

hoeft niet het geval te zijn. Strong en weak signals kunnen zich voor een lange tijd in de 

samenleving bevinden zonder zich ooit tot trend te ontwikkelen.    

 Strong signals bestaan, anders dan weak signals, uit gestructureerde informatie die 

reeds aan de hand van gefundeerde kennis of onderzoek aangetoond zijn (Mendonça et al., 
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2012, p. 222). Een voorbeeld van een strong signal zou kunnen zijn de afname van het 

autogebruik onder jongeren tussen de twintig en dertig jaar in Nederland (KiM, 2012) (Davis 

& Dutzik, 2012, p. 9). De afname van het autogebruik onder jongeren is een reeds zichtbare 

ontwikkeling die door verschillende wetenschappelijke studies aangetoond wordt. Omdat het 

verloop van deze ontwikkeling echter onzeker is, het is namelijk mogelijk dat deze groep 

jongeren over tien jaar wel een auto heeft aangeschaft, spreken we in dit geval over een strong 

signal en niet over een trend.  

 

4.2 Categorisatie van weak signals   

Er zijn verschillende categorieën weak signals te onderscheiden. In het artikel van Hiltunen 

wordt er onderscheid gemaakt tussen twee categorieën weak signals: vroegtijdige informatie 

en eerste symptomen (2008, p. 256). Bij vroegtijdige informatie is het aantal signalen of de 

aanwezigheid van signalen klein. Dit betekent dat het aantal gebeurtenissen of 

onderwerpen/issues slechts gering is waardoor interpretatie van een weak signal lastig en het 

verloop ervan onzeker is. Voorbeelden van vroegtijdige informatie zijn nieuwe innovaties of 

uitvindingen op bijvoorbeeld technologisch gebied. Eerste symptomen zijn daarentegen reeds 

zichtbaar en bestaan vaak uit meerdere weak signals (Hiltunen, 2008, p. 257). Ondanks het 

feit dat eerste symptomen reeds opgepikt zijn, zijn de symptomen alsnog lastig te 

interpreteren en heerst er onzekerheid over het verloop van het signaal. Waar Hiltunen weak 

signals categoriseert op basis van zichtbaarheid of aanwezigheid, categoriseert Uskali 

(Holopainen & Toivonen, 2012: Uskali, 2005) weak signals op basis van onzekerheid. Uskali 

onderscheidt vier categorieën weak signals: gevoelssignalen, onzekere signalen, bijna zekere 

signalen en exacte signalen. Gevoelssignalen en onzekere signalen zijn gebaseerd op roddels, 

verhalen uit de media, et cetera. Kortom, niet gefundeerde maar relevante 

informatievoorzieningen. Bijna zekere en exacte signalen zijn gebaseerd op meer gefundeerde 

bronnen en kennis, zoals wetenschappelijke artikelen en  meningen van experts. De vraag is 

echter of het wetenschappelijke artikelen en publicaties wel een geschikte databron zijn voor 

het signaleren van weak signal. Wetenschappelijke artikelen zijn vaak gebaseerd op reeds 

aantoonbare ontwikkelingen, zoals strong signals en trends. Day en Schoemaker (2006) 

stellen daarom dat het “scannen” van het internet een goede methode is om weak signals te 

signaleren.           

 Coffman (1997) onderscheidt weak signals op basis van impact. Hij onderscheidt 

hierbij twee typen weak signals waarbinnen meerdere typen signals te onderscheiden zijn. Het 

eerste type weak signal vormt een bedreiging voor de homeostase van een bedrijf, maar 

vereist geen radicale aanpassing van het beleid om de ondergang van een bedrijf te 

voorkomen. Enkele kleine veranderingen of aanpassingen zijn afdoende. Het tweede type 

weak signal kent echter een grote impact en radicale veranderingen zijn noodzakelijk om de 

ondergang van een bedrijf af te wenden. Met name de categorisering van Coffman is voor 

beleidsmakers interessant omdat het vroegtijdig signaleren van weak signals en het 

categoriseren ervan, beleidsmakers mogelijkheden biedt om aanpassingsstrategieën te 

bedenken.  
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4.3 Objectiviteit versus subjectiviteit  

Binnen de wetenschap heerst er discussie over de objectiviteit en subjectiviteit van weak 

signals (Hiltunen, 2008; Mendonça et al., 2012). De vraag die hierbij centraal staat is in 

hoeverre een signaal voor elk persoon dezelfde sterktegraad kent, waar de ene persoon een 

signaal als zwak beoordeeld kan hetzelfde signaal door een ander persoon als sterk beoordeeld 

worden. (Hiltunen, 2008, p. 254). Het feit dat de interpretatie van weak signals afhankelijk 

zijn van de context, ondersteunt het argument dat weak signals subjectief zijn. Anderen stellen 

echter dat weak signals in theorie door iedereen waar te nemen zijn en daarom objectief van 

aard zijn (Linturi, 2003; Hiltunen, 2008). Mendonça (2012, p. 221) stelt dat weak signals 

situatie-afhankelijk zijn en niet los staan van het subject. Weak signals zijn het resultaat van 

een interactieproces tussen observeerder(s) en hetgeen geobserveerd wordt. Hierdoor zijn 

weak signals geen voor de hand liggende aanwijzingen, maar indicatoren voor mogelijke 

veranderingen. Daarnaast zijn weak signals volgens Mendonça perspectief afhankelijk: 

“signals are animated in the eye of the beholder and are always conjectures and hypotheses, 

not objective announcements of future changes.” (Mendonça et al, 2012, p. 221). Weak 

signals zijn dus geen “harde” feiten maar “zachte” perceptuele fenomenen die in theorie door 

iedereen te zien zijn maar de beoordeling maakt dat interpretatie van een weak signal 

subjectief van aard is.          

 Omdat de manier waarop we weak signals interpreteren context afhankelijk is, is het 

van belang om een open en reflexieve “kijk” te behouden tijdens het proces van sense-

building. Daarbij bestaat er volgens Mendonça (2012, p. 221) een verschil tussen de perceptie 

van stimuli en het besef van sensatie. De perceptie van verschillende stimuli kunnen dezelfde 

sensorische representatie teweeg brengen, terwijl dezelfde stimuli verschillende sensaties kan 

oproepen. De identificatie en interpretatie van weak signals is daarbij afhankelijk van eerdere 

ervaringen en kennis (Mendonça et al., 2012, p. 221). Omdat de identificatie en interpretatie 

van weak signals dus situationeel, contextueel en daardoor subjectief zijn, is het van belang 

om bij de analyse van weak signals de context te beschrijven waarin deze geïdentificeerd zijn. 

Ter illustratie; een verandering in de samenstelling van de vogelpopulatie in de 

Oostvaardersplassen wordt door een vogelkenner wel opgemerkt, maar door een willekeurige 

bezoeker waarschijnlijk niet. Kennis over een bepaald onderwerp leidt tot een scherpere 

observatie van kleine veranderingen.   

 

4.4 Interpretatie van weak signals  

Hiltunen heeft op basis van het semiotische model van Charles Peirce een trialectisch model 

gemaakt voor interpretatie van weak signals waarin drie dimensies onderscheiden worden; 

signaal, interpretatie en onderwerp (Hiltunen, 2008, p. 249). Een signaal is een medium dat 

een signaal uitzendt. Dit kan een krantenartikel zijn, een roddel, een foto, een verhaal, kortom 

alles wat een bijdrage kan leveren aan de creatie van een onderwerp. De dimensies signaal en 

onderwerp zijn om die reden aan elkaar gekoppeld. Onder interpretatie wordt in het model de 

betekenis verstaan die de ontvanger -een persoon- aan het signaal geeft. De discussie rondom 

de subjectiviteit en objectiviteit van interpretatie van weak signals komt hierin ook terug. De 
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drie dimensies staan in een driehoeksverhouding in relatie tot elkaar (figuur 1). Het model 

geeft op basis van een semiotische theorie van Peirce een schematische verduidelijking weer 

van de interpretatie van weak signals. Hiltunen pleit voor het gebruik van een semiotische 

aanpak voor onderzoek naar weak signals omdat het zich focust op het begrijpen van signalen 

(Hiltunen, 2008, p. 249).        

 Moijanen (2003) vraagt zich af hoe en wie weak signals signaleren, observeren en 

analyseren. Volgens Hiltunen (2008, p. 255) geeft het trialectisch model een houvast voor de 

beantwoording van deze vragen. Binnen het model bevindt zich een objectieve dimensie die 

in theorie voor iedereen zichtbaar of observeerbaar is. Binnen de objectieve dimensie bevindt 

zich daarnaast datgene dat ook daadwerkelijk geobserveerd wordt, de geobserveerde dimensie 

(figuur 2). Echter, niet alle informatie of signalen die zich in de objectieve dimensie bevindt 

kan worden opgevangen. Door mentaliteit, kennis, ervaringen, filters en dergelijke, is het 

blikveld van veel mensen gekaderd waardoor weak signals niet altijd opgevangen (kunnen) 

worden. Naast het feit dat het opvangen van weak signals bemoeilijkt wordt, is interpretatie 

ervan lastig gezien het subjectieve karakter van interpretatie als het feit het signaal voor 

meerdere interpretaties vatbaar is. Het nadenken over de interpretatie van weak signals vereist 

daarom een flexibele open-mind en toekomst georiënteerde blik. Meer hierover valt te lezen 

in hoofdstuk vijf, methodologie.        

 Hiltunen stelt dat weak signals die zich voortdoen binnen het grijze gebied van 

objectieve dimensie, alleen gesignaleerd kunnen worden door mensen met kennis over het 

onderwerp waarin een weak signal zich voortdoet (2008, p. 256). Deze gedachtegang is 

anders dan die van Coffman (1997) die stelt dat juist mensen die buiten een vakgebied staan, 

weak signals kunnen signaleren omdat hun blikveld niet gekaderd is en daardoor signalen 

kunnen beperken. Het aantal op te vangen weak signals kan vergroot worden wanneer op 

systematische wijze de “omgeving” afgetast wordt voor signals die zich reeds in een vroeg 

stadium in de onderstroom bevinden. Welke methode gehanteerd kan worden voor het 

systematisch aftasten van weak signals laat Hiltunen in het midden.    

 Day en Schoemaker (2004) stellen dat organisaties niet te veel de focus moeten leggen 

op hetgeen ze nu mee bezig zijn, maar dat ze hun ogen (en oren) open moeten houden voor de 

buitenwereld. Een peripheral vision is nodig om invloeden van buitenaf waar te kunnen 

nemen. De meeste bedrijven en mensen zijn echter “blind” voor onbekende invloeden en 

stellen dat overconcentratie op bestaande patronen de reden is voor deze lack of peripheral 

vision of blindheid. Een praktische invulling aan deze lack of peripheral vision wordt door de 

auteurs niet gegeven. Mannermaa (2004; Holopainen & Tivionen, 2012, p. 203) stelt dat 

paradigm blindness, zoals Mannermaa het verminderd vermogen om (onbekende) signalen te 

kunnen “zien” benoemt, verminderd kan worden door mensen met verschillende 

achtergronden te betrekken bij de signalering van weak signals.  
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Figuur 1. Geïntegreerd model Pierce &Hiltunen. Bron: Kuusi & Hiltunen, 2011.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Objectieve en subjectieve dimensie van een weak signal. Bron: Hiltunen , 2007.  
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4.5 Dynamiek van verandering 

Tussen een weak signal en een strong signal bevindt zich een tijdsspan waarin nieuwe 

structuren zich (kunnen) ontvouwen. Uit de literatuur wordt echter niet duidelijk hoe de 

evolutie of het proces van weak signals naar strong signals verloopt. Het abstracte model van 

Coffman (1997) waarin synthese van weak signals schematisch wordt weergegeven, biedt 

mogelijk een kader voor de groei en ontwikkeling van een weak signal tot een strong signal. 

 In fase I van het model staat het ontstaan en de groei van een weak signal centraal 

(figuur 3). In deze fase zijn weak signals slechts vage ondefinieerbare “golven” die 

gedetecteerd kunnen worden wanneer een individu (of groep) zich in een onzekere omgeving 

begeeft, een omgeving die nieuw en onvertrouwd is. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd voor 

het signaleren van nieuwe en onbekende signalen. In fase II komen verschillende “golven” of 

signalen samen die tezamen een weak signal vormen. Fase II bestaat uit vier stadia die 

Coffman (1997) de emergence of weak signals (figuur 4) noemt. In het eerste stadium worden 

signalen verzameld en opgeslagen, er wordt echter nog geen interpretatie gemaakt van of 

betekenis gegeven aan deze signalen, dat gebeurt is het tweede stadium waarin signalen 

gesynthetiseerd en geïnterpreteerd worden. In het derde stadium worden signalen verder 

geconcretiseerd waarbij in het vierde stadium de meest waarde- en betekenisvolle weak signal 

zichtbaar wordt. In fase III komen meerdere weak signals samen die een katalysator vormen 

voor de aanwezigheid van een verandering. Tot slot vindt in fase IV exponentiële groei plaats 

van een weak signal waarbij een groeiende invloed van een samenstel aan signalen 

gegenereerd wordt. In deze laatste fase wordt de stap gemaakt van weak naar strong signal. In 

de laatste fase “ontstijgt” een weak signal zich als het ware uit de onderstroom. 

 

 

 

Figuur 3. Groei van een weak signal. Bron: Coffman, 1997. 
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Figuur 4. Opkomst van een weak signal. Bron: Coffman, 1997. 

 

Het feit dat weak signals en het diffuse gebied tussen weak en strong signals weinig aandacht 

geniet van onder andere beleidsmakers en politici, is een onzekerheid gezien het feit dat weak 

signals indicatoren kunnen zijn voor (grote) veranderingen. Wanneer een weak signal 

gesignaleerd is kan men hier op inspelen: men kan het versterken, tegengaan of men kan zich 

erop instellen (Korsten, 2011, p. 5). Veel mensen hanteren echter de wait-and-see attitude, ze 

wachten passief af totdat een weak signal zich tot een strong signal heeft ontwikkeld 

(Mendonça et al., 2012, p. 222). Deze passieve houding is volgens Mendonça logisch gezien 

het feit dat signalen pas opvallen wanneer ze strong en dus zichtbaar zijn. Dat betekent echter 

niet dat men weak signals moet negeren, in tegendeel zelfs. Wil men tijdig kunnen in spelen 

op mogelijke ontwikkelingen moet men weak signals in de gaten houden. Daarnaast worden 

weak signals vaak afgedaan als “onzinnig”of “dat gaat wel over”, de invloed van weak signals 

wordt sterk onderschat (Korsten, 2011, p. 2). Het gevolg hiervan is dat wanneer een weak 

signal zich eenmaal ontwikkeld heeft tot het niveau van een strong signal, ingrijpen en 

bijsturing (wanneer nodig) bemoeilijkt wordt omdat veranderingen reeds zijn ingezet. Door 

weak signals vroegtijdig te signaleren kan men zich voorbereiden en daar waar mogelijk 

bijsturen op ontwikkelingen of veranderingen die in de toekomst mogelijk gaan plaatsvinden. 

 Onderzoek naar weak signals wordt bemoeilijkt door het feit dat weak signals zich in 

theorie overal voortdoen. Elke gebeurtenis, elk nieuwsbericht, elk politieke besluit of 

ontwikkeld beleid kan een weak signal zijn en aanleiding vormen voor een (nieuwe) 

ontwikkeling. Het is uiterst lastig om een selectie te maken uit de hoeveelheid informatie en 

daarbij is het lastig om te beoordelen in hoeverre een weak signal relevant is. Zoals reeds 

beschreven in paragraaf 4.1 stelt Korsten (2011) dat gewaakt moet worden om elk weak 

signal als relevant signaal te identificeren. In dit onderzoek worden om die reden enkel (weak) 

signals opgenomen die relevant zijn en implementaties hebben voor verstedelijking en 

mobiliteit in Nederland. De beoordeling van weak signals op basis van relevantie voor 

verstedelijking en mobiliteit wordt in hoofdstuk vijf, methodologie, nader besproken.  

 

4.6 De drie filters van Ansoff  

Een theoretisch raamwerk voor de analyse van informatie is het drie filter model van Ansoff 

(Holopainen & Toivonen, 2012, p. 199). Het filter model van Ansoff is een strategisch model 
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gericht op bedrijfsvoering met als doel signalen binnen een bedrijf vroegtijdig te signaleren 

zodat tijdige anticipatie mogelijk is. Ansoff classificeert de volgende drie filters; observatie, 

mentaliteit en macht (figuur 5).         

 Het observatie filter is het eerste gedeelte van het model waar informatie gesignaleerd 

wordt. Informatie en de betekenis die wij aan deze informatie geven zijn meestal gebaseerd op 

eerdere ervaringen. Door de focus te leggen op hetgeen in het verleden misgegaan is, dus door 

informatie of signalen te leren herkennen die negatief van invloed zijn op een ontwikkeling, 

kan vroegtijdig ingegrepen worden wanneer soortgelijke (negatieve) signalen zich voortdoen. 

 Het attitude filter verwijst naar het feit dat de attitude ten aanzien van het geleerde, dus 

de waarde die men hecht aan bestaande kennis, veranderd moet worden wil men de 

importantie van informatie en signalen erkennen (Holopainen & Toivonen, 2012, p. 200). 

Ansoff stelt dat attitudes gebaseerd zijn op hetgeen wij in ons verleden geleerd hebben. 

Ondanks het feit dat veranderingen waargenomen worden, houdt de mens graag vast aan 

bestaande kennis. Signalen zijn in deze filter weliswaar al opgepikt, maar de importantie 

ervan wordt onderkend.          

 Binnen het machtsfilter staat besluitvorming en stabilisatie centraal. In deze fase is een 

weak signal reeds gesignaleerd en de importantie ervan bekend, toch kan bewust of onbewust 

het signaal genegeerd worden. Dit is een cruciale fase binnen het drie filter model omdat deze 

laatste fase een beslissende rol speelt in het al dan niet inspelen op weak signals door 

organisaties, instanties et cetera. Het filter model van Ansoff is gebaseerd op de structuur van 

organisaties en instanties maar het model kan ook breder getrokken worden. Ook binnen 

samenlevingen doorlopen weak signals stadia van herkenning, erkenning en toepassing. Weak 

signals die zich nu nog in de onderstroom van de samenleving bevinden, zullen later mogelijk 

door beleidsmakers herkend, erkend en toegepast worden om in te kunnen spelen op 

mogelijke veranderingen (Korsten, 2011, p. 5).   

 

Figuur 5. Filter model Ansoff. Bron: Ilomala & Kotsalo-Mustonen, 2003.  
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4.7 Conclusie  

In dit hoofdstuk is het concept weak signals nader uitgewerkt en is deelvraag 2 beantwoord. 

Een weak signal is een eerste indicatie of signaal voor mogelijke maar nog niet bevestigde 

veranderingen die op den duur eventueel een significante indicator kan worden. Een weak 

signal is een vroegtijdig signaal of voorbode voor één of meerdere toekomstige 

ontwikkelingen. Een weak signal kan op zichzelf staan maar kan ook deel uit maken van een 

groter netwerk bestaande uit meerdere signalen. Weak signals kunnen een aanwijzing zijn 

voor mogelijke veranderingen op bestaande patronen, zoals trends, maar kunnen ook wijzen 

op een geheel nieuwe ontwikkeling. Een signaal kan duiden op een opkomst of neergang van 

een ontwikkeling. Een weak signal kan voortkomen uit een verschuiving op economisch, 

politiek, technologische en sociaal-maatschappelijk vlak. Weak signals bestaan vaak uit 

ongestructureerde informatie die middels een verscheidenheid aan technieken “opgepikt” 

kunnen worden, zoals via de media en het raadplegen van deskundigen. Door weak signals 

vroegtijdig te signaleren kan bijtijds geanticipeerd worden op mogelijke veranderingen. Om 

die reden is weak signal onderzoek een relevante methode voor toekomstverkenningen, te 

meer omdat weak signals zich overal voortdoen. Hierdoor is onderzoek naar weak signals 

toepasbaar op verschillende domeinen, zoals verstedelijking en mobiliteit. Omdat 

investeringen op het gebied van bijvoorbeeld verkeersinfrastructuur en stedelijke ruimtelijke 

ordening een lange termijn visie en beleid vragen en tevens kapitaalintensief zijn, is het 

vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen belangrijk. Door vroegtijdig in de “keten” 

ontwikkelingen waar te nemen die mogelijk wijzen op toekomstige veranderingen zoals 

trendbreuken of de opkomst van een geheel nieuwe ontwikkeling, kan tijdig gereageerd 

worden op deze veranderingen.         

 Het signaleren van een weak signal is lastig, we bekijken onze omgeving vanuit 

bestaande patronen waardoor nieuwe ontwikkelingen onopgemerkt blijven. Achteraf gezien 

kunnen we een weak signal vaak wel aanwijzen. Daarbij is de interpretatie van weak signals 

subjectief en context afhankelijk waardoor niet iedereen een weak signal als “weak” of als 

“signal” zal signaleren en/of interpreteren. De identificatie en interpretatie van weak signals is 

hierbij afhankelijk van eerdere ervaringen, kennis en dergelijke. Verder wordt in de literatuur 

verschillende categorieën weak signals onderscheiden; op basis van aanwezigheid of 

zichtbaarheid, onzekerheid en impact. Op welke manier en de tijdsspan waarin de 

zichtbaarheid van een weak signal ontvouwt, de impact die een weak signal heeft en het 

verloop van een weak signal is uiterst onzeker. Uit de theoretische analyse is met name de 

meerduidigheid van het concept weak signals naar voren gekomen, er bestaat geen consensus 

over het concept weak signals. Er heerst onduidelijkheid over zowel de operationalisering als 

de ontwikkeling en uitwerking van weak signals. Verschillende onderzoeken spreken elkaar 

tegen; er is discussie over de methodiek van signalering als over de objectiviteit en 

subjectiviteit van zowel de signalering als de interpretatie van weak signals.  
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5 Methodologie  

“Dat is wel een interessant thema die weak signals want het loopt altijd anders dan je 

verwacht. Voor een deel kun je ontwikkelingen extrapoleren. Je lijnen doortrekken, het is niet 

zo dat opeens… alhoewel wie had die economische crisis aan kunnen zien komen.”
5
  

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek besproken. Allereerst zal worden 

ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethoden en wordt er een methodologische 

verantwoording gegeven van de gekozen methodiek. Omdat deelvragen 1. en 2. van 

theoretische aard zijn die middels een theoretisch raamwerk beantwoord zijn, wordt in dit 

hoofdstuk geen nadere beschrijving of verantwoording gegeven van de methode van aanpak 

voor deelvragen 1. en 2. De overige twee deelvragen 3. en 4. zijn middels empirisch 

onderzoek onderzocht en zullen om die reden in dit hoofdstuk beschreven en verantwoord 

worden. Het hoofdstuk sluit af met een schematisch overzicht van de onderzoeksopzet. De 

stappen die betrekking hebben op de methode van onderzoek worden in dit hoofdstuk nader 

toegelicht.  

 

5.1 Signaleren van signalen  

 

Het signaleren van weak signals is lastig maar niet onmogelijk. De omgeving “scannen” is 

een manier om weak signals op te sporen (Hiltunen, 2008, p. 22: Aguilar, 1967, p. 1). Er 

bestaat echter geen eenduidige onderzoekstechniek voor het scannen van weak signals. 

Daarnaast is er nauwelijks onderzoek gedaan naar geschikte onderzoekstechnieken voor het 

signaleren van weak signals (Hiltunen, 2008, p. 21). Dit heeft te maken met het karakter van 

weak signals; in theorie bevinden ze zich overal maar in de praktijk is signalering erg lastig. 

Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de mens vanuit bestaande denkkaders 

redeneert en daardoor afwijkende signalen moeilijk waar te nemen zijn (Korsten, 2011, p. 16).  

Maar hoe kunnen we onderzoek doen naar “iets” dat lastig te signaleren of waar te nemen is? 

Het signaleren van weak signals vereist een flexibele, ruimdenkend en open blikveld waar 

ruimte is voor discussie en creativiteit (Hiltunen, 2008, p. 22). Men moet op zoek naar niet-

lineaire trends, waarbij één signaal niet altijd afdoende is vanwege het feit dat een weak signal 

ook uit meerdere eenheden kan bestaan. Omdat weak signals lastig te signaleren zijn is het 

van belang om een onderzoeksmethode te hanteren die ruimte genereert voor verschillende 

ideeën en gedachtegangen. Gezien de verkennende aard van het onderzoek is er vooraf geen 

hypothese of theorie opgesteld, maar is er gekozen voor een inductieve onderzoeksaanpak. 

Kwalitatief onderzoek leent zich voor een meer inductieve onderzoekswijze. Om die reden is 

in dit onderzoek gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden.  

 Korsten (2011) beschrijft in zijn artikel verschillende kwalitatieve methodes voor de 

signalering van weak signals, zoals de methode van Salmon en de methode van Harris & 

Zeisler (p. 9-11). De methode van Salmon gaat uit van het identificeren van signalen door het 

genereren van kennis. Signalen kunnen verkregen worden aan de hand van drie verschillende 

                                           
5
 Quote van een geïnterviewde in het kader van het onderzoek.  
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technieken; 1) software analyse; het screenen van verzamelde gegevens met behulp van 

speciale software 2) Het maken van een vergelijking tussen de eigen organisatie en andere 

organisaties. Deze techniek heeft voornamelijk betrekking op weak signals die zich binnen 

organisaties voortdoen. 3) Het vergaren van kennis door het interviewen van experts. Deze 

laatste opvatting wordt ook door Hiltunen gedeeld. Zij stelt dat weak signals alleen 

gesignaleerd kunnen worden door mensen met kennis over het onderwerp waarin een weak 

signal zich voor doet (Hiltunen, 2008, p. 256). Voor de signalering van weak signals wordt in 

dit onderzoek gebruik gemaakt van het interviewen van experts waarbij gebruikt gemaakt zal 

worden van het ongestructureerde interview. Meer over het gebruik van het ongestructureerde 

interview valt te lezen in paragraaf 5.2. De methode van Harris & Zeisler biedt een meer 

abstract kader waarbinnen weak signals gesignaleerd kunnen worden. Zij stellen dat weak 

signals geïdentificeerd kunnen worden door te kijken naar afwijkingen van de bestaande norm 

(Korsten, 2011, p. 10). Hierbij zijn verschillende invalshoeken nodig om te kunnen bepalen of 

een signaal weak is. Ook Mannermaa stelt dat weak signals geïdentificeerd kunnen worden 

door mensen met verschillende achtergronden te betrekken in het proces van signalering 

(Mannermaa, 2004; Holopainen & Tivionen, 2012, p. 203). Wat de norm volgens Harris & 

Zeisler inhoudt is niet duidelijk, waarschijnlijk is dit afhankelijk van het domein waarbinnen 

men op zoek gaat naar weak signals. In dit onderzoek vindt de opvatting dat weak signals 

middels verschillende invalshoeken of disciplines geïdentificeerd kunnen worden, zijn 

uitwerking in het interviewen van experts uit verschillende disciplines.      

 

5.2 Ongestructureerd interview(en)  

Vanwege het karakter van een weak signal, waarbij een flexibele en ruimdenkend blikveld 

noodzakelijk is voor de signalering van weak signals, is in dit onderzoek gekozen voor het 

ongestructureerde interview. Het voordeel van het ongestructureerde interview is dat je als 

onderzoeker zo min mogelijk sturing geeft aan het interview waardoor respondenten niet tot 

weinig belemmerd en gestuurd worden in hun denkwijze (Bryman, 2008, p. 471). Voor 

onderzoek naar weak signals is dit laatste uiterst belangrijk gezien het feit dat teveel sturing 

ertoe kan leiden dat mogelijke weak signals onbesproken blijven. Een ongestructureerd 

interview bestaat meestal uit één brede open vraag. Daarnaast staat de formulering en 

volgorde van mogelijke overige vragen op voorhand niet vast. Gezien de focus van dit 

onderzoek ligt op de signalering van weak signals op het gebied van verstedelijking en 

mobiliteit, is gekozen voor de volgende startvraag;  

 

Welke weak signals zijn er te identificeren die mogelijk een aanwijzing kunnen zijn 

voor verandering(en) op het gebied van verstedelijking en/of mobiliteit in 

Nederland?  

 

Door de focus niet te leggen op thema’s die binnen verstedelijking en mobiliteit besloten 

liggen, voorkom je dat weak signals onbesproken blijven. Daarnaast creëert een open vraag 

ruimte, flexibiliteit en creativiteit waardoor een participant niet gebonden zit aan een vast 
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(denk)kader maar is het mogelijk om vrijuit na te denken (Bryman, 2008, p. 471). Hierdoor 

wordt men niet geforceerd om weak signals te bedenken, maar kan op basis van kennis 

antwoorden gegeven worden. Om die reden is in dit onderzoek niet gekozen voor een 

(semi)gestructureerde vragenlijst waarbij onderwerpen vooraf vastgelegd zijn omdat dit de 

gedachten te veel zou kunnen sturen. Gezien het feit dat weak signals lastig te signaleren zijn, 

is er gekozen om voorafgaand aan het interview de respondenten op de hoogte te stellen van 

het onderzoeksdoel. Op deze manier is er genoeg tijd en ruimte gecreëerd om na te denken 

over mogelijke weak signals. De e-mailuitnodiging is bijgevoegd in bijlage 1, de vragenlijst in 

bijlage 2.          

 Vanwege de inductieve aard van het ongestructureerde interview, moet gedurende het 

interview nagedacht worden over en waar nodig ingespeeld worden op antwoorden van 

respondenten (Boeije, 2005, p. 58). Dit is een veeleisende taak en vereist een nauwkeurige 

observatie van de interviewer. Om die reden wordt het ongestructureerde interview door 

sommigen als belemmering of tekortkoming gezien omdat antwoorden mogelijk onderbelicht 

of juist overbelicht worden. Vanwege het karakter van een weak signal is deze flexibele 

manier van interviewen juist uitermate geschikt omdat doorgevraagd kan worden op de 

uitspraken van respondenten. Bij gestructureerde interviews dient een vaste lijst met vragen 

afgewerkt te worden waardoor verdieping van de antwoorden beperkt mogelijk is. Omdat bij 

het hanteren van één brede open vraag de kans bestaat dat een respondent na verloop van tijd 

uitgepraat is en om zo veel mogelijk weak signals uit de interviews te verkrijgen is gekozen 

om -daar waar nodig- de volgende onderwerpen nader te bevragen, namelijk;  

1. Wonen; 

2. Werken; 

3. Vervoer; 

4. Recreatie; 

5. Technologische ontwikkelingen; 

6. Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. 

De keuze voor de onderwerpen wonen, werken, vervoer en recreatie berust op het feit dat 

weak signals binnen deze domeinen mogelijke implicaties hebben voor verstedelijking en/of 

mobiliteit. Huidige ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, vervoer en recreatie 

zijn in hoofdstuk twee, verstedelijking en mobiliteit, reeds nader besproken. De keuze  voor 

technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen berust op het feit dat 

ontwikkelingen binnen deze twee domeinen van invloed kunnen zijn op verstedelijking en/of 

mobiliteit. Voorbeelden hiervan uit het verleden is de introductie van de auto (technologie) 

wat heeft geresulteerd in een toename van het aantal verplaatsingen en de uitbreiding van het 

wegennet en het proces van individualisering (sociaal-maatschappelijk) wat onder andere tot 

huishoudensverdunning heeft geleid. Afhankelijk van het verloop van het interview is 

gekozen om de onderwerpen wel of niet aan bod te laten komen. Het  merendeel van de 

respondenten had op voorhand weak signals opgesteld waardoor het nader bevragen van de 

zes onderwerpen niet nodig was. Vragen die in deze interviews gesteld werden zijn 

voornamelijk gericht ter verduidelijking van de aangedragen (weak) signals. In interviews 

waarbij de geïnterviewden op voorhand geen (weak) signals hebben opgesteld zijn de zes 

onderwerpen nader bevraagd. Om te context en effect van de aangedragen (weak) signals 
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helder te krijgen, is gevraagd naar de oorzaak en het gevolg van de (weak) signals.  

 In totaal zijn zestien respondenten geïnterviewd. De interviews
6
 zijn digitaal 

opgenomen, getranscribeerd en in Nvivo gecodeerd. De interviews zijn volgens de methode 

van Strauss en Corbin gecodeerd waarbij drie typen coderingen onderscheiden worden; open 

codering, axiale codering en selectieve codering (Strauss & Corbin, 1998: Boeije, 2005, p. 

85). Coderen is een efficiënte methode om kwalitatieve data hanteerbaar te maken en op een 

overzichtelijke wijze te thematiseren en te analyseren. Open coderen is hierbij de eerste stap 

in het analyse proces. Het doel van open codering is de hoeveelheid data hanteerbaar te 

maken door de gevonden thema’s of onderwerpen te coderen (Boeije, 2005, p. 85-98). De 

tweede fase in het proces van analyse is axiaal coderen. Het doel van axiaal coderen is het 

ordenen van codes door na te gaan welke codes relevant zijn voor het onderzoeksdoel. In deze 

fase van codering wordt dataomvang en codes gereduceerd en middels  het gebruik van een 

codeboom overzichtelijk gemaakt (Boeije, 2005, p. 99-104). Een codeboom is een efficiënt 

hulpmiddel om structuur in codes aan te brengen waardoor latere analyse vergemakkelijkt 

wordt (Boeije, 2005, p. 99). De codeboom van dit onderzoek is bijgesloten in bijlage 4. In 

deze codeboom zijn alle gesignaleerde (weak) signals opgenomen waarbij er nog geen 

selectie gemaakt is van relevante signalen voor verstedelijking en mobiliteit. Selectief coderen 

is de laatste stap in het coderingsproces waar de nadruk ligt op het leggen van relaties tussen 

de verschillende coderingen en integratie van gegevens om de deelvraag te kunnen 

beantwoorden. In deze laatste fase van analyse wordt daarnaast een koppeling gemaakt tussen 

theorie en empirie waarbij een theoretisch model geformuleerd wordt. In deze fase is de 

codeboom nader geanalyseerd op signalen die relevant zijn voor verstedelijking en mobiliteit. 

Samenhangende codes die relevant zijn voor verstedelijking en mobiliteit zijn samengevoegd 

en naderhand zijn vijf hoofdthema’s geformuleerd die in de analysesectie nader besproken 

zullen worden. De uitkomsten van de interviews bevinden zich in hoofdstuk zes, resultaten. 

 Op basis van de getranscribeerde interviews is voor elk gevonden signaal gekeken 

naar de manier waarop de geïnterviewde het signaal omschreef. Woorden als “weak signal”, 

“zwak signaal”, “ontwikkeling” en zinnen als “dat is denk ik wel een weak signal” of “deze 

ontwikkeling zal zich kunnen doorzetten” duiden mogelijk op een weak signal.  

 

5.2.1 Verantwoording respondenten 

Om een verscheidenheid aan weak signals op het gebied van verstedelijking en mobiliteit te 

signaleren, is het van belang om respondenten te ondervragen vanuit verschillende disciplines. 

Harris & Zeisler stellen dat een vraagstuk alleen vormgegeven kan worden wanneer het 

middels een diversiteit aan invalshoeken bestudeerd wordt (Korsten, 2011, p. 10). Volgens 

Salmon liggen weak signals besloten in de kennis van experts (Korsten, 2011, p. 10). De 

enige randvoorwaarde voor de keuze van een respondent was kennis over verstedelijking 

en/of mobiliteit. Via het PBL en de Universiteit Utrecht, zijn daar tweeëntwintig namen uit 

voortgekomen waarvan zestien deel hebben genomen aan het onderzoek. De zestien 

geïnterviewden zijn afkomstig uit de volgende disciplines; planologie, sociale geografie, 

verkeerskunde, sociologie, bouwkunde en filosofie. Een overzicht van de geïnterviewden is te 

                                           
6 De getranscribeerde interviews bevinden zich in de bijgeleverde Cd-rom.   
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vinden in bijlage 3. Omdat er op voorhand een brede open vraag geformuleerd is, zijn 

naderhand geen specifieke (deel)vragen geformuleerd op basis van het vakgebied van de 

geïnterviewde. Alle interviews zijn met dezelfde open vraag gestart, zie paragraaf 4.2.    

 

5.3 Workshop(s) 

Uit het theoretisch kader is onder andere naar voren gekomen dat de signalering en 

identificatie van weak signals subjectief van aard is, waarbij signalering en identificatie 

afhankelijk is van het perspectief van de observeerder (Mendonça et al., 2012, p. 221). 

Mendonça stelt dat identificatie en interpretatie van weak signals afhankelijk is van eerdere 

ervaringen en kennis (2012, p. 211). Hierdoor is het mogelijk dat persoon A een signaal als 

weak beoordeeld en persoon B niet. Hierbij moet opgemerkt worden dat het mogelijk is dat 

persoon A en B een signaal beide zien, de interpretatie en beoordeling die aan het signaal 

gegeven wordt kan verschillen en wel vanwege het reeds genoemde subjectieve karakter. 

Deze subjectieve beoordeling moet ook in ogenschouw genomen worden binnen onderzoek 

naar weak signals. Gewaakt moet worden voor een eenzijdige identificatie waarbij de 

observatie en identificatie van één persoon of groep als “waarheid” beschouwd wordt. De 

beoordeling van een weak signal moet om die reden niet enkel berust zijn op het oordeel van 

één persoon of groep. Voor de identificatie van weak signals is in dit onderzoek om die reden 

gekozen een beoordeling op zowel individueel- als op groepsniveau. In dit onderzoek wordt 

het individuele niveau gevormd door de geïnterviewden en het groepsniveau door PBL 

medewerkers in de vorm van een workshop. In totaal zijn er twee workshops gehouden. 

Workshop I heeft als doel de geïdentificeerde signalen nader te identificeren en te beoordelen 

op “weakness”. Daarnaast is gevraagd naar ontbrekende weak signals. De volgende vragen 

stonden tijdens de workshop centraal;  

1. Welke geïnventariseerde signalen zijn weak?  

2. Zijn er ontbrekende weak signals? 

3. Wat zijn de drijvende krachten of oorzaken van de geïdentificeerde weak signals? 

4. Wat zijn de mogelijke effecten van de geïdentificeerde weak signals voor 

verstedelijking en mobiliteit?  

Er is bewust gekozen voor een workshop omdat op deze manier de mening van experts 

tezamen gevraagd wordt. Daarbij is het binnen een workshop mogelijk om ruimte te creëren 

voor discussie. Juist de mogelijkheid tot discussie is belangrijk voor de identificatie van weak 

signals. De workshop heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst van het stadscluster; een 

discussiegroep die zich bezighoudt met vraagstukken omtrent stedelijke ontwikkelingen. Ook 

andere collega’s van het PBL die niet bij het stadscluster aangesloten zijn, waren vrij om deel 

te nemen aan de workshop. Aan de workshop namen dertien deelnemers deel. De deelnemers 

zijn afkomstig uit verschillende disciplines respectievelijk; sociale geografie, bouwkunde, 

planologie, economie, filosofie en bestuurskunde. Tijdens de workshop zijn de uit de 

interviews verkregen signalen aan de deelnemers voorgelegd. Op basis van deze lijst
7
 konden 

                                           
7
 Een overzicht van de gesignaleerde signalen uit de interviews zijn bijgevoegd in bijlage 6.     
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deelnemers aangeven welke signalen zij als weak identificeren. De deelnemers waren vrij om 

te reageren. De meeste deelnemers beoordeelden de (weak) signals niet als weak. Een deel 

van de signalen waren in eerdere publicaties of onderzoeken aangehaald, onder andere de 

signalen; stedelijke segregatie en afname van de middenklasse. Een ander veelgehoorde 

opmerking was dat sommige signalen een aantal jaren geleden al circuleerden; “daar heb ik 

tien jaar geleden al van gehoord”. Het is echter mogelijk dat een weak signal voor lange tijd 

zwak is. Een weak signal kan jarenlang weak blijven voordat het zich ontwikkelt tot een trend 

of eventueel “uitdooft”. Een voorbeeld hiervan is de automobiel. Hoewel de auto zijn intrede 

deed aan het einde van de achttiende eeuw, zette de groei en ontwikkeling van de auto pas 

door in het midden van de negentiende eeuw. Andere ontwikkelingen (wellicht ook weak 

signals) lagen ten grondslag aan de “trage” ontwikkeling van de auto, zoals technische 

ontwikkelingen, veiligheid, prijs en attitude. Uit workshop I zijn met name tegenstrijdige 

weak signals naar voren gekomen. In paragraaf 6.6 worden deze onzekerheden nader 

besproken.             

 Omdat in workshop I uiteindelijk weinig aandacht besteed is aan de mogelijke effecten 

van de geïdentificeerde signalen voor verstedelijking en mobiliteit, is een tweede aanvullende 

workshop gehouden in een kleiner gezelschap. Het doel van workshop II is om na te denken 

over de mogelijke effecten van de geïdentificeerde signalen voor verstedelijking en mobiliteit 

in Nederland. De besproken signalen zijn verkregen uit de interviews en workshop I. Aan de 

workshop namen drie deelnemers deel. De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende 

disciplines respectievelijk; sociale geografie, bouwkunde en planologie. Workshop II 

beantwoord tevens vraag 4. In figuur 6 is een schematisch overzicht weergegeven van de 

onderzoeksopzet waarbij de relatie tussen de onderzoeksmethoden: interviews en workshops, 

en het doel van de onderzoeksmethoden: (weak) signals en de oorzaken en gevolgen van deze 

signalen, zijn weergegeven.   
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Figuur 6. Overzicht onderzoeksopzet methoden. 
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6 Analyse  

“Het begin van een transformatie is op alle fronten zichtbaar. Er vinden niet alleen 

technologische ontwikkelingen plaats, je ziet dat de hele wereldordening verschuift. (…) We 

hebben een tijdperk gehad waar in verstedelijking, mechanisering en individualisering zich 

heel sterk heeft ontwikkeld. Je ziet nu een verandering binnen de samenleving plaatsvinden, 

waarin meer kleinschalige ecosystemen gaan terugkomen.”
8
 

 In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek besproken. 

Tevens worden deelvragen 3. en 4. beantwoord. Uit de interviews en de workshops zijn een 

aantal (hoofd)thema’s naar voren gekomen waarbinnen verschillende (weak) signals te 

onderscheiden zijn. De (weak) signals die relevant zijn voor verstedelijking en mobiliteit 

worden in dit hoofdstuk uitgewerkt en toegelicht waarbij de mogelijke effecten voor 

verstedelijking en mobiliteit besproken worden. Allereerst moet worden opgemerkt dat het 

erg lastig is om concrete uitspraken te kunnen doen over de gesignaleerde weak signals gezien 

het feit dat er onduidelijkheid bestaat over de beoordeling. Sommige signalen zijn door de 

workshopdeelnemers niet geclassificeerd als weak terwijl de door een geïnterviewde 

aangedragen signaal wel als weak beoordeeld werd. Dit illustreert te meer de complexiteit en 

de ambiguïteit van het concept weak signals. Ten tweede moet opgemerkt worden dat de 

besproken effecten voor verstedelijking en mobiliteit van een hoog speculatief gehalte zijn.

 De volgende thema’s zijn uit de interviews en workshops geïdentificeerd; 

sociaaleconomische uitsortering (paragraaf 6.1), de organische samenleving (paragraaf 6.2), 

kwaliteit en toegang tot vervoer (paragraaf 6.3), ruimtegebruik (paragraaf 6.4) en 

verplaatsingspatronen (paragraaf 6.5). Binnen deze vijf thema’s worden verschillende (weak) 

signals nader uitgewerkt. Daarnaast zijn overeenkomstige (weak) signals daar waar mogelijk 

samengevoegd. Elke paragraaf bevat tevens een samenvattende tabel met een overzicht van de 

signalen en de mogelijke drijvende krachten en effecten voor verstedelijking en mobiliteit 

(V&M). In paragraaf 6.6 worden onzekerheden belicht die tijdens de analyse naar voren zijn 

gekomen.  

    

6.1 Sociaaleconomische uitsortering 

Binnen dit hoofdthema worden de belangrijkste bevindingen als ook de mogelijke implicaties 

voor verstedelijking en/of mobiliteit nader uitgewerkt. Uit de interviews zijn enkele signalen 

naar voren gekomen die gelieerd zijn aan sociaaleconomische uitsortering. De volgende sub 

thema’s worden onderscheiden; de (on)betaalbare stad, ruimtelijke verdeling van de 

Randstad, ruimtelijke invloed van het internet en afname middenklasse. In tabel 2.1 worden 

de drijvende krachten en de effecten van de (weak) signals schematisch weergegeven.  

  

 

 

                                           
8
 Quote van een geïnterviewde in het kader van het onderzoek.  
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De (on)betaalbare stad 

Segregatie is een reeds bekend fenomeen en op zichzelf geen weak signal, de mogelijke 

gevolgen van stedelijke segregatie op ruimtelijk schaalniveau mogelijk wel. Als gevolg van 

herwaardering van steden, en de toenemende vraag naar woningen, zijn steden sinds de jaren 

negentig veel duurder geworden. Amsterdam is hier een bekend voorbeeld van, de 

woningprijzen zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Ook Utrecht is een stad die veel 

duurder geworden is als gevolg van de toenemende vraag naar (duurdere) woningen. Als 

gevolg hiervan zijn veel wijken onderhevig aan gentrification. Het proces van gentrification 

voltrekt zich al geruime tijd. Wijken als de Baarsjes of de Pijp in Amsterdam en Lombok in 

Utrecht, zijn reeds gegentrificeerd waarbij lage inkomens (gedwongen) plaats hebben 

gemaakt voor hogere inkomens. Dit proces is geen weak signal maar een reeds bestaand 

proces. Volgens een geïnterviewde is de ontwikkeling dat mensen met lage inkomens het 

steeds lastiger krijgen om een betaalbare stadswoning te vinden als gevolg van de stijgende 

huizenprijzen, een weak signal. Door veranderend beleid zijn daarnaast een groot aantal 

sociale huurwoningen koopwoningen geworden, waardoor het aanbod aan betaalbare 

woningen schaarser aan het worden is. Op den duur worden economisch minder welwarende 

mensen gedwongen om naar randgebieden te verhuizen omdat de stad niet langer betaalbaar 

is.  

 

De woningprijzen in Amsterdam zijn gigantisch gestegen. (…) Mensen met een 

laag inkomen, mensen die vroeger met sociale woningbouw in de stad konden 

blijven, die hebben het steeds lastiger. Zij kunnen niet meer voor de stad kiezen 

omdat deze te duur wordt en die vertrekken dan naar Almere naar Purmerend.” - 

sociaal-cultureel filosoof 

 

“Bepaalde groepen van de bevolking zullen straks niet meer in de stad kunnen 

wonen.” - sociaal-cultureel filosoof 

 

Een stijging van de huizenprijzen heeft implicaties op sociaal-maatschappelijk, economisch, 

en ruimtelijk niveau. Een mogelijk gevolg zou kunnen zijn dat de sociaaleconomische 

bevolkingssamenstelling van de stad zich wijzigt, bepaalde groepen van de bevolking kunnen 

op den duur niet meer in de stad wonen omdat deze onbetaalbaar geworden is. Enkel 

economisch welvarende mensen zijn financieel in staat om in de stad te kunnen wonen. Ook 

zijn er gevolgen voor het stedelijk aangezicht, mogelijk zullen functies zoals de detailhandel 

meer geconcentreerd raken in gespecialiseerde kernen buiten de stad. De deelnemers uit 

workshop II verwachten tevens dat op ruimtelijk-economisch gebied er mobiliteitsproblemen 

kunnen ontstaan. Als gevolg van segregatie is het mogelijk dat op den duur er een tekort 

ontstaat aan laaggeschoolde arbeidskrachten omdat de woon-werk afstand voor deze mensen 

te groot wordt.  
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“Gegeven het feit dat laag opgeleiden gewoon minder ver bereik hebben, minder 

ver kunnen pendelen, zijn ze zelf dus gebaat bij banen op relatief korte afstand. 

Anderzijds hebben die banen ook baat bij mensen op relatief korte afstand.” - 

planoloog  

 

Stedelijke segregatie kent daarbij ook een toegankelijkheidsprobleem. Wanneer economische 

segregatie op stedelijk niveau toeneemt, zal voor een deel van de mensen de stad verminderd 

toegankelijk en bereikbaar worden. Dit heeft mogelijke implicaties voor de stedelijke 

economie wanneer het vervoer naar de stad een (te) lange reistijd kent. Hierdoor zal het in de 

toekomst mogelijk lastiger worden om met name laaggeschoolde arbeidskrachten aan te 

trekken. Steden als London en New York hebben reeds te maken met toegankelijkheid 

problematiek. 

 

“Op een gegeven moment krijg je als stad problemen, want hoe kom je aan 

goedkope mensen? De woon-werk tijden worden voor die groep zo lang dat 

laagopgeleide voor simpele baantjes niet meer naar de stad toe komen omdat ze 

niet in de buurt wonen. Steden krijgen dus te maken met een arbeidsmarkt 

probleem. Je hebt ook winkelmeisjes nodig en als die allemaal 1,5 uur in de trein 

moeten zitten denken ze ook van, nou ik doe wat anders.” - planoloog  

 

Ruimtelijke verdeling van de Randstad         

Gerelateerd aan stedelijke segregatie werd door een geïnterviewde de toename van 

sociaaleconomische verschillen tussen steden genoemd als  weak signal. Reeds succesvolle 

steden zoals Amsterdam en Utrecht trekken door de stijgende huizenprijzen economische 

welvarende (hoopopgeleide) mensen aan. Steden zoals Rotterdam hebben deze 

aantrekkingskracht op deze groep mensen in mindere mate. Het mogelijke gevolg hiervan is 

dat er grote sociaaleconomische verschillen zullen ontstaan tussen steden. De noordelijke 

helft van de Randstad, met steden als Amsterdam en Haarlem, zal mogelijk in nog sterkere 

mate economisch welvarende en hoogopgeleide mensen aantrekken. Dit zal een positieve 

uitwerking hebben op de sterke economische positie van deze steden. De onderlinge 

concurrentie tussen steden in de Randstad zal met name voor steden gelegen in de zuidelijke 

helft van de Randstad, zoals Rotterdam, nadelig uitpakken. Deze steden zullen waarschijnlijk  

minder economisch welvarende mensen aantrekken wat mogelijke gevolgen heeft voor de 

sociaaleconomische positie van een stad als Rotterdam.       

      

“Je krijgt een noordelijke helft van de Randstad, dat is Haarlem en Amsterdam. 

Dat is voor de succesvolle. En je krijgt de zuidelijke helft van de Randstad en dat 

is het afvalputje van de samenleving aan het worden. En dat is Rotterdam.” - 

sociaal-cultureel filosoof  
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Op Randstedelijk schaalniveau leidt deze tweedeling mogelijk tot meer migratie naar 

economisch welvarende steden. Dit zou ten eerste kunnen betekenen dat het proces van 

verstedelijking zich sneller in de Noordvleugel zal voltrekken dan in de Zuidvleugel. Door 

toenemende migratie naar de Noordvleugel zal de mobiliteitsopgave in dit gebied mogelijk 

ook groter worden. De Zuidvleugel zal daar en tegen te maken kunnen krijgen met stabilisatie 

of zelfs krimp. Daarbij zal het proces van krimp in krimpgebieden als Oost-Groningen en 

Midden-Limburg mogelijk sneller voltrekken dan nu het geval is.  

 

“Segregatie van de Randstad betekent vooral verschil in dynamiek. Verschil in 

snelheden, verschil in opgaven. In de Zuidvleugel heeft dit mogelijk implicaties 

voor de houdbaarheid van het openbaar vervoer, terwijl de Noordvleugel te 

maken krijgt met groei en de vraag hoe die geaccommodeerd kan worden; hoe 

kunnen we die auto’s in godsnaam kwijt.” - planoloog  

 

Een veranderende mobiliteitsopgave heeft mogelijk implicaties voor het openbaar 

vervoer. Economische druk op de Noordvleugel leidt mogelijk tot meer mobiliteit van 

en naar de groeigebieden. In combinatie met files en de toenemende forenzen stroom 

neemt de druk op het openbaar vervoer in de Noordvleugel toe. Anderzijds zal de druk 

in de Zuidvleugel afnemen. In combinatie met krimp heeft dit mogelijk implicaties voor 

het vervoersnetwerk. Deze ontwikkeling kan twee kanten op gaan, enerzijds leidt de 

toenemende druk op het vervoerssysteem in de Noordvleugel tot een complexer en 

verfijnder en wellicht uitgebreider netwerk. In de Zuidvleugel leidt een afname van 

vervoersdruk wellicht tot een verminderd vervoerssysteem. Met andere woorden, het is 

mogelijk dat buslijnen zullen verdwijnen als gevolg van een vermindering in vraag naar 

openbaar vervoer. Op sociaaleconomisch vlak heeft deze ontwikkeling gevolgen voor 

bewoners woonachtig in krimpregio’s. Het openbaar vervoer zal in deze regio´s 

mogelijk verminderd toegankelijk worden waardoor mensen die afhankelijk van het 

openbaar vervoerssysteem zijn, minder mobiel zullen zijn. Dit heeft mogelijke 

implicaties voor de groei en ontwikkeling van gebieden die reeds aan krimp onderhevig 

zijn.  

 

“Op een gegeven moment wordt het veel lastiger om krimpgebieden te bedienen, 

dat wordt steeds duurder. Daarbij zullen die gebieden ook te maken krijgen met 

schaalvergroting doordat de afstanden groter worden. Daarnaast zal het 

openbaar vervoer voor kortere afstanden steeds minder gebruikt worden. Op 

kortere afstanden zal de bus minder en de fiets meer gebruikt gaan worden.” – 

verkeerskundige  
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Ruimtelijke invloed van het internet  

Het internet is geen weak signal. De toenemende invloed van het internet op ons leven 

evenmin. Ruimtelijke implicaties voor gedrag en mobiliteit als gevolg van de groeiende 

mogelijkheden op het gebied van ICT, is mogelijk wel een weak signal. In één van de 

interviews kwam de groeiende online database, of persoonlijk profiel van internetgebruikers, 

en de mogelijkheden op ruimtelijke gebied, naar voren. Door dingen te “liken” op Facebook, 

recensies te plaatsen op bijvoorbeeld Iens.nl en producten online te bestellen, creëert een 

internetgebruiker een persoonlijk profiel. Daarnaast kan door het gebruik van GPS op mobiele 

telefonie, het mobiliteitspatroon van een gebruiker in kaart worden gebracht. Deze 

verschillende typen data kunnen als een soort filterfunctie fungeren op ons mobiliteitspatroon 

waarbij twee verschillende typen scenario’s onderscheiden worden naar het voorbeeld van 

geograaf Steven Graham namelijk; “software sorting” en “living together apart”.  Hieruit 

blijkt ook dat weak signals tegenstrijdig aan elkaar kunnen zijn. Verschillende ontwikkelingen 

kunnen tegelijkertijd plaatsvinden, maar het verloop en de richting of uitwerking van een 

ontwikkeling kan verschillend zijn.  

 

“Door het gebruik van ICT bouwen we een soort database op. Deze data kan 

gebruikt worden voor het maken persoonlijke profielen. Hierdoor is het mogelijk 

om mensen naar verschillende plekken in de stad te sturen, afhankelijk van hun 

profiel. Dit heeft tot gevolgen voor mobiliteit,  daar zijn eigenlijk twee scenario’s 

in te onderscheiden. Namelijk het scenario software sorting en het scenario living 

together apart.”  - journalist en onderzoeker digitale media   

 

Software sorting houdt in dat op basis van persoonlijke (internet)profielen mensen naar 

verschillende plekken in de stad “gestuurd” kunnen worden door bijvoorbeeld Applicaties op 

de Smartphone. Ter illustratie; stel je houdt van jazzmuziek en via een Applicatie heb je 

aangegeven dat je graag naar jazz luistert. Wanneer jij door de stad loopt, kan via de 

applicatie weergegeven worden waar de dichtstbijzijnde jazzband optreedt. Op deze manier 

kunnen mensen op basis van hun persoonlijke voorkeuren en interesses, ruimtelijk gestuurd 

worden. Deze sturing heeft voornamelijk een monotone uitwerking, enkel mensen met 

dezelfde voorkeuren en interesses zullen elkaar ontmoeten.  

 

“Software sorting zou tot een soort hyperspecialisatie van plekken kunnen leiden. 

Dat je op bepaalde plekken subcultuur A hebt en  op andere plekken subcultuur B 

en C.” - journalist en onderzoeker digitale media  

 

Software sorting heeft mogelijk invloed op het verplaatsings- en vestigingsgedrag van 

mensen. Bedrijven als Google slaan zoekgegevens van gebruikers op voor het verstrekken van 

onder andere reclame. Op basis van persoonsgegevens zijn bedrijven in staat om mensen te 

selecteren die aan het bedrijfsprofiel voldoen. Hierdoor kunnen bedrijven doelgericht 



47 

 

informatie verstrekken aan klanten. Daarentegen kunnen mensen die niet aan het 

bedrijfsprofiel voldoen worden uitgesloten van informatie. Ter illustratie; stel je wilt een 

nieuw internetabonnement afsluiten, je belt de klantenservice van een internet provider om te 

informeren naar de mogelijkheden. Deze klantenservice kan op basis van profielgegevens 

zien dat jij al een half jaar je rekening niet hebt betaald. Op basis hiervan besluit men om je 

geen nieuw internetabonnement te verstrekken. Dit voorbeeld heeft niet direct met 

sociaaleconomische uitsortering te maken, het is echter wel mogelijk dat op de langere 

termijn selectie op basis van profielgegevens negatief kan uitpakken. Wanneer men 

bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten, en een servicedesk medewerkers ziet dat jij al een 

half jaar je internetrekening niet hebt betaald, kan diegene besluiten om jouw geen hypotheek 

te verstrekken. Het is mogelijk dat men zich hierdoor genoodzaakt ziet een goedkoper huis 

aan te schaffen,wellicht gelegen in een minder goede wijk. Dit zou mogelijk stedelijke 

segregatie, zoals eerder beschreven, kunnen ondersteunen.  

 

“Afhankelijk van hoe de techniek van software sorting zich ontwikkelt, maar een 

effect zou kunnen zijn het geografisch uit elkaar trekken van verschillende 

groepen mensen.” -  journalist en onderzoeker digitale media  

 

Het living together apart scenario is tegenovergesteld aan software sorting en gaat uit van het 

principe dat door de filterlaag die gecreëerd wordt, men niet langer naar specifieke locaties 

hoeft te gaan voor het ontmoeten van gelijkgestemden. Ter illustratie; als homoseksueel hoef 

je niet langer in een homocafé af te spreken om andere homoseksuelen te ontmoeten, maar 

kan men op elk willekeurige plek afspreken omdat applicaties het mogelijk maken om 

ontmoetingen te genereren. Het is onzeker welk scenario dominant zal worden. Het is 

mogelijk dat beide scenario’s zich naast elkaar voortdoen.  

 

“Een andere ontwikkeling die precies het tegenovergestelde is aan het software 

sorting scenario en dat is het living together apart scenario. Juist omdat je dit 

filter hebt hoef je niet meer naar gespecialiseerde plekken voor ontmoetingen. (…) 

Er kunnen dus veel meer verschillende levenswerelden dwars door elkaar heen 

gaan lopen. Hierdoor kan de stad  nog complexer en ingewikkelder worden dan 

die al was.” - journalist en onderzoeker digitale media  

 

Software sorting heeft mogelijk invloed op sociaaleconomische uitsortering. Segregatie tussen 

verschillende bevolkingsgroepen kan mogelijk toenemen als gevolg van technologische 

ruimtelijke sturing op basis van profielgegevens. Het voorbeeld van hypotheekverstrekkingen 

op basis van persoonsgegevens illustreert dit. Aan de andere kant maakt informatie het 

mogelijk om activiteiten te ondernemen die aansluiten bij persoonlijke voorkeuren en 

levensstijl. Dit zou ten eerste het gevoel van tevredenheid kunnen vergroten. Uit workshop II 

kwam naar voren dat meer informatie over het algemeen tot meer verplaatsingen leidt. Dit zou 

kunnen betekenen dat mobiliteit zal toenemen, zowel in het aantal afgelegde kilometers als de 
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frequentie van het aantal verplaatsingen. Ter illustratie; jij als jazz fan -die in Maastricht 

woont- krijgt via een jazz-Applicatie informatie binnen over een jazzfestival dat in Friesland 

gaat plaatsvinden. Daar moet je als jazz fan uiteraard bij zijn dus reis je van Maastricht naar 

Friesland. Daarnaast ben je ook homoseksueel en krijg je via een andere applicatie informatie 

binnen over homofeesten in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Omdat je graag naar 

homofeesten gaat bezoek je ze allemaal en reis je hiervoor het hele land door.  

 

“Strikt genomen leidt meer informatie tot meer en grotere verplaatsingen.” - 

stedenbouwkundige  

 

In de toekomst zal de hoeveelheid informatie en de toegang tot informatie waarschijnlijk 

toenemen. Technologische ontwikkelingen zoals Google Glasses en Augmented Reality 

vergroten de toegang tot informatie. Dit heeft mogelijke implicaties voor de actieradius, 

waarbij zowel de frequentie als de hoeveelheid afgelegde kilometers mogelijk zal toenemen.  

 

“Wat betekent meer informatie op ruimtelijk niveau?Dat betekent dat mensen 

misschien wel een grotere actieradius gaan gebruiken omdat ze veel specifieker 

naar informatie kunnen zoeken.”- stedenbouwkundige  

 

Afname middenklasse  

In een interview kwam de afname van de middenklasse naar voren. Uit workshop I kwam 

onder andere naar voren dat deze ontwikkeling zich reeds in de Verenigde Staten en België 

voortdoet. Door de groeiende vraag naar hoger opgeleiden en de toenemende druk op de 

onderkant van de arbeidsmarkt, neemt de vraag naar middengeschoolde arbeiders af. Deze 

groeiende verschillen op opleidings- en inkomensniveau zijn ook in Nederland zichtbaar. Een 

afname van de middenklasse is tevens gerelateerd aan stedelijke segregatie waarbij de hogere 

inkomens de midden- en lage inkomens uit de stedelijke gebieden verdrukken als gevolg van 

stijgende huizenprijzen.  

 

“De lonen in de Verenigde Staten zijn bizar laag. Je moet daar twee banen 

hebben om überhaupt rond te kunnen komen. Dit zorgt voor een soort 

neerwaartse mobiliteit naar slecht betaalde service baantjes. Zonder vast contract 

kun je het je niet veroorloven om lekker biologische mosselen op de markt te 

kopen. Dat is de keerzijde van economische ontwikkelingen. In de Verenigde 

Staten is de middenklasse aan het verdwijnen. Hier in Nederland gaat het nog niet 

zo snel.” - sociaal-cultureel filosoof  

 

Ontwikkelingen die wijzen op een tweedeling binnen de samenleving zijn ook op sociaal-

cultureel vlak aanwezig. De groeiende onvrede bij lager opgeleiden over de levensstijl en 
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rijkdom van de hoger opgeleide bevolking is onder andere zichtbaar in de toenemende groei 

van partijen als de PVV die kritiek hebben op de (economische) invloed van de rijke 

hoogopgeleide burger en de levensstijl die volgens critici hierbij hoort zoals de interesse voor 

kunst en onderwijs.  

    

“De hekel die heel veel mensen hebben aan de kunsten en het enthousiasme om 

daar op de bezuinigen, dat is een duidelijk signaal van een soort splijting van de 

bevolking.” - sociaal-cultureel filosoof   

 

Wat de mogelijke effecten zijn van een afnemende middenklasse voor verstedelijking en 

mobiliteit is uiterst onzeker. In combinatie met stedelijke segregatie waarbij met name de 

sociaal lagere klasse uit de stad “weggekocht” wordt, zou dit stedelijke segregatie kunnen 

doen versterken. Welke implicaties een afname van middenklasse voor de mobiliteit en het 

openbaar vervoer heeft is nog onduidelijk. Volgens de deelnemers van workshop II maken 

voornamelijk hoger opgeleiden gebruik van het openbaar vervoer. Een gebruiksvermindering 

van het openbaar vervoer in zijn totaliteit lijkt volgens de workshopdeelnemers daarom 

onwaarschijnlijk gezien middenklassers geen dominante groep vormen in het openbaar 

vervoer.  
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Tabel 2.1 Overzicht (weak) signals: drijvende krachten en effecten  

Ontwikkeling Drijvende kracht(en) Effecten V&M 

Sociaaleconomische 

uitsortering  

  

De (on)betaalbare stad Toename vraag stedelijk 

wonen, gentrification  

Ruimtelijke verdeling laag- en 

hoge inkomens, proces van 

krimp en groei met 

verschillende snelheden, 

(economische) 

toegankelijkheidsproblematiek, 

functie spreiding 

Segregatie van de Randstad Toename vraag stedelijk 

wonen, gentrification 

Groep en krimp tussen regio´s 

voltrekt mogelijk in een 

verhoogd tempo, veranderende 

mobiliteitsopgave: mogelijke 

toename mobiliteit 

Noordvleugel en afname 

Zuidvleugel 

Ruimtelijke invloed van het 

internet  

Technologische 

ontwikkelingen, 

individualisering 

Verandering ruimte- 

consumptiepatronen, 

flexibilisering ruimte, toename 

mobiliteit, segregatie 

Afname middenklasse  Verschuivingen 

arbeidsmarkt vraag en 

aanbod 

Veranderende openbaar 

vervoer belasting, segregatie 

 

 

6.2 De organische samenleving  

Er zijn verschillende (weak) signals uit interviews naar voren gekomen die gekoppeld zijn aan 

organische ontwikkeling. Met organische ontwikkeling worden activiteiten en ontwikkelingen 

bedoeld die gelieerd zijn aan duurzame groei, op zowel economisch als sociaal vlak. In deze 

subparagraaf worden de volgende thema’s besproken; lokaliteit en kleinschaligheid, 

collectivisering en deelsystemen. In tabel 2.2 worden de drijvende krachten en de effecten van 

de (weak) signals schematisch weergegeven. 

 

Lokaliteit en kleinschaligheid   

In een steeds mondialer wordende wereld waarin veel zaken op wereldniveau georganiseerd 

worden, lijkt de hang naar regionalisering sterker te worden. Centraal binnen deze 
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ontwikkeling bevindt zich het concept cirkel van vertrouwen. Economische investeringen 

worden binnen dit concept gemaakt op basis van vertrouwen ten aanzien van de aanbieder. 

Ter illustratie; je hebt een nieuwe laptop nodig omdat de oude zojuist gecrasht is. Een optie is 

een nieuwe laptop online bestellen bij een multinational. Een andere mogelijkheid is om een 

laptop aan te schaffen bij de plaatselijke computerwinkel waar je tevens de eigenaar kent. 

Binnen het concept cirkel van vertrouwen zal men eerder geneigd zijn een laptop te kopen bij 

de laatst genoemde aanbieder dan een multinational. Binnen het concept cirkel van 

vertrouwen gaat men namelijk uit van de kwaliteit of de relatie die vraag en aanbod met 

elkaar hebben. Volgens een geïnterviewde speelt lokaliteit en kleinschaligheid hier een 

centrale rol. Mogelijk wordt deze ontwikkeling gedreven door de huidige economische crisis 

waardoor sommige men inziet dat egoïsme en winstbejag op de lange termijn niet lonend zijn.  

 

“De cirkel van vertrouwen staat ook voor het concept van regionalisering. Je kunt 

op wereldschaal wel dingen organiseren mits je de mensen kent waar jij in 

investeert.” - stedelijk planoloog   

 

“Heel veel organisaties zullen afsterven en in plaats daarvan zie je een nieuwe 

tijd ontstaan waarbij je enerzijds ziet dat lokaliteit en kleinschaligheid veel 

belangrijker wordt. Maar tegelijkertijd blijft globalisering belangrijk want 

technologie maakt grenzen en neemt grenzen weg.”- stedelijk planoloog 

 

De behoefte naar (persoonlijke) investeringen op basis van vertrouwen en het “ons kent ons” 

principe is een ontwikkeling die zich een aantal jaar geleden reeds voor deed in het think 

global act local principe en het idee dat mondiale problemen, zoals klimaatverandering, op 

lokaal niveau aangepakt kunnen worden. Collectief gestuurde initiatieven zoals de aanschaf 

van zonnepanelen met de buurt is hier een concreet voorbeeld van. Dit illustreert tevens dat 

ontwikkelingen een cyclus kennen, het think global act local principe heeft plaatsgemaakt 

voor een soortgelijke ontwikkeling zoals circulaire economie en de cirkel van vertrouwen.  

 

“Mondialisering betekent heel vaak ook anonimisering. De toename in behoefte 

naar regionalisering en lokaliteit is een reactie of antwoord op mondialisering. 

De cirkel van vertrouwen en wat in het verleden weleens werd genoemd, think 

global act local, zie je op dit moment bij elkaar komen.” - stedelijk planoloog   

 

Mogelijk heeft de groeiende belangstelling van mensen voor lokale producten in 

combinatie met kennis over de herkomst van materialen en producten bijgedragen aan 

de ontwikkeling van een circulaire economie. Mogelijke implicaties van circulaire 

economie voor stedelijke ontwikkeling zijn onzeker. Het is mogelijk dat door de 

hernieuwde behoefte voor lokale producten, lokale voorzieningen weer belangrijker 

worden. Op sociaal-cultureel vlak is het mogelijk dat een circulaire economie en 
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daarmee gepaard gaand het concept cirkel van vertrouwen, de sociale cohesie binnen de 

buurt maar wellicht ook op nationaal niveau vergroot.  

 

 “Wat ik zie is dat het, dat de belangstelling vanuit het hart van mensen van waar 

materialen vandaan komen, waar de energie vandaan komt, waar je voeding 

vandaan komt. Het begrip duurzaamheid zeg maar, maar dan in termen van 

heelheid, de verbinding met de aarde, ik zie steeds meer mensen die dat belangrijk 

vinden. En dat heeft ook directe betekenis en indirect voor hoe onze stedelijke 

ontwikkeling. Dus circulaire economie, dat soort dingen die staan en vallen 

allemaal op gedrag van mensen.” - stedelijk planoloog  

 

Collectivisering  

Collectivisering binnen de samenleving is een signaal dat duidelijk naar voren kwam tijdens 

de interviews. De toename van- en de belangstelling voor- collectief georganiseerde 

activiteiten werd regelmatig door geïnterviewden genoemd. Gerelateerd aan de opkomst van 

collectief georganiseerde activiteiten en initiatieven werd de toename van bottom-up 

gestuurde activiteiten door een groot aantal geïnterviewden genoemd. Verschillende 

grassroots initiatieven werden genoemd, zoals collectief georganiseerde initiatieven voor 

energieopwekking als zonne- en windmolenenergie maar ook collectivisering van mobiliteit 

zoals car-sharing. Deze vorm van organiserend vermogen waarbij initiatieven van onderaf 

gestuurd worden is zichtbaar binnen verschillende domeinen, zoals op het gebied van 

energiewinning en buurtactiviteiten.  

 

“Trendwatchers hebben het over de hernieuwde collectivisering van 

voorzieningen. Huren, delen, sharing, dat concept.”- vervoersplanoloog   

 

 “Met mijn wijk hebben we een windmolen in Scheveningen gekocht. Dat geeft een 

heel apart gevoel en je merkt dat dat een enorme boost geeft aan mensen die ook 

na aan het denken zijn over de aanschaf van een zonnecollector of  een elektrische 

leenauto.” – stedelijk planoloog   

 

De drijvende kracht achter deze ontwikkeling is onduidelijk. Het is mogelijk dat 

collectivisering een reactie is op anonimisering en globalisering. Mogelijk speelt de 

behoefte voor lokaliteit en een verminderde behoefte van bezit, een rol in de 

ontwikkeling van collectieven. Welke mogelijke implicaties collectivisering heeft op 

mobiliteit en verstedelijking is onduidelijk. Wellicht verandert de sociale samenstelling 

van de samenleving, waarbij saamhorigheid en (collectief) zelf-organiserend vermogen 

belangrijker worden.  
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“De samenleving bestaat voor een deel nog uit een hechte groep en hierbinnen  

speelt lokaliteit een steeds belangrijkere rol. De verbondenheid met een groep, dat 

is wereldwijd. Bijna grenzeloos. Dat wereldwijde verbondenheid wordt alleen 

maar sterker doordat technologie het makkelijker maakt om verbonden te zijn.” – 

stedelijk planoloog   

 

“Wat in de lucht zit is dat wij, de  mens en de samenleving, dat wij niet meer zo in 

die curve van het individualiseren zitten maar dat we ons realiseren dat we ons 

moeten groeperen.” – duurzaam ondernemer   

 

Deelsystemen 

Gerelateerd aan de opkomst van collectief georganiseerde activiteiten en initiatieven werd de 

ontwikkeling van deelsystemen door een groot aantal geïnterviewden genoemd. In het 

bijzonder werd het deel-autosysteem genoemd als belangrijke ontwikkeling op het gebied van 

sharing. GreenWheels is hier een bekend voorbeeld van. Constructies voor deel-autosystemen 

zijn reeds door grote autobedrijven zoals Mercedes opgepikt, deze biedt dergelijke 

leenconstructies aan. Zo kunnen klanten van Mercedes gebruik maken van het car-2-go 

concept. Dit concept kent een soortgelijke bedrijfsformule als het fietsverhuur in de grote 

steden, waarbij op verschillende standplaatsen fietsen gehuurd en neergezet kunnen worden. 

Het car-2-go concept biedt een dergelijke constructie aan. Ter illustratie; stel je woont in 

Utrecht en hebt geen auto omdat je het bezit ervan te duur en onpraktisch vindt. Je wilt bij 

familie op bezoek die in Lutjebroek woont, wat lastig te bereiken is met het openbaar vervoer. 

Met het car-2-go concept kan gemakkelijk een auto gehuurd worden voor een dag. Deze vorm 

van sharing is commercieel maar ook deelconstructies tussen vrienden en buurtbewoners is 

een ontwikkeling die in opkomst is. Hierbij zijn deelconstructies binnen verschillende 

domeinen zichtbaar; zoals delen van je woning via de website AirBNB, werkplekken, het 

delen van goederen en diensten als voedsel en het aanbieden van klussen in ruil voor een 

nevendienst. Social media websites zoals Facebook vormen een platform voor dergelijke 

deel- en ruilactiviteiten. Daarnaast zijn er verschillende websites die het mogelijk maken om 

producten en etenswaar uit te wisselen, zoals thuisafgehaald.nl en peerby.com. En zo zijn er 

nog  meer websites die dergelijke diensten aanbieden.         

 

“Het is niet voor niks dat de Nederlandse tak van Volkswagen zo’n groot belang 

heeft genomen in het deel-autosysteem van Greenweels. Die oude autobranche 

ziet dat hun branche aan het veranderen is. Lease maatschappijen zien ook dat de 

autobranche een stervende markt is. Daar moet veel meer service en flexibiliteit 

aan gekoppeld worden. Het ontzorgen van mobiliteit voor je klant, dat is 

belangrijk.” – duurzaam ondernemer  
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“Je ziet veel meer deelauto’s of huurauto’s. Die individuele behoefte aan 

mobiliteit wordt op die manier opgevangen. Op die manier wordt er een oplossing 

gevonden voor het gebrek aan ruimte.” – econoom   

 

Wat de drijvende kracht(en) achter de ontwikkeling van sharing is, is niet geheel duidelijk. 

Mogelijk gaat deze ontwikkeling samen met de verminderde behoefte aan bezit. De huidige 

economische crisis speelt mogelijk ook een rol gezien het delen van goederen goedkoper is 

dan de aanschaf van een product. Sharing heeft wellicht implicaties voor het aantal 

voertuigen, het is mogelijk dat door deelsystemen het wagenpark in Nederland afneemt. Dit 

leidt mogelijk tot een vermindering van de parkeerdruk in binnensteden. Op sociaal-

maatschappelijk vlak leidt sharing mogelijk tot meer sociale cohesie binnen buurten of 

(sociale) kringen. Overigens heeft het gebruik van deelsystemen een sterk stedelijk karakter. 

Mogelijke effecten van deelsystemen zijn daardoor voornamelijk van toepassing binnen 

stedelijk gebied.   

 

“Alles wordt gedeeld; op het internet, op Twitter. Dat zijn allemaal vormen van 

het sharen van informatie. Maar ook je activiteiten deel je steeds meer. Hierdoor 

wordt het leven in een stedelijk gebied ook wel aantrekkelijk omdat je daar veel 

kan delen met elkaar. Misschien is het bijna een moderne vorm van ruilhandel.” – 

geograaf en stedelijk planoloog   

 

 

Tabel 2.2 Overzicht (weak) signals: drijvende krachten en effecten.  

Ontwikkeling Drijvende kracht(en) Effecten V&M 

De organische samenleving   

Lokaliteit en kleinschaligheid 

 

Economische crisis, belang 

lokaliteit, reactie op 

globalisering, collectivisering   

Toename belang buurt, 

vergroting sociale cohesie 

Collectivisering   

 

Reactie op individualisering  Vergroting saamhorigheid en 

collectieve zelfredzaamheid 

Deelsystemen 

 

Collectivisering, 

attitudeverandering: belang 

middel boven bezit, 

economische crisis 

Afname wagenpark, 

verminderde parkeerdruk, 

toename sociale cohesie 
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6.3 Kwaliteit en toegang tot vervoer     

In deze subparagraaf wordt ingegaan op (weak) signals die gelieerd zijn aan de toegang tot, 

het bezit, de beleving en kwaliteit van vervoersmiddelen. De volgende subthema’s worden 

onderscheiden; mobiliteitsapplicaties, toegang tot mobiliteit boven bezit en beleving en 

kwaliteit van reistijd. In tabel 2.3 worden de drijvende krachten en de effecten van de (weak) 

signals schematisch weergegeven. 

 

Mobiliteitsapplicaties 

Er zijn verschillende Applicaties beschikbaar die verschillende opties voor vervoersmiddelen 

weergeven, zodat verplaatsingen geoptimaliseerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is 

de NS Applicatie die verschillende multimodale transport mogelijkheden weergeeft zoals de 

trein, de fiets en de taxi. In een interview kwam een variant op deze multimodale transport 

Applicatie naar voren, namelijk een Applicatie die toegang geeft tot elk soort vervoer, in 

combinatie met deelsystemen.  

 

“Seatz [Applicatie] is een Applicatie die je heel gemakkelijk toegang geeft tot alle 

soorten vervoer die er zijn; fiets, deelauto, openbaar vervoer. Je kunt daarnaast 

ook met iemand meerijden en gebruik maken van deelfietsen. Je kunt met de 

Applicatie plannen, boeken, reserveren en betalen. Daarnaast kan je in een 

persoonlijke profiel aangeven wat je voorkeuren zijn: wel fietsen, niet fietsen of 

alleen fietsen als het lekker weer is. Je kan aangeven of je met een bekende mee 

wil reizen of met een vreemde.”- duurzaam ondernemer   

 

Deze mobiliteitsapplicatie maakt gebruik van verschillende transportmodaliteiten, waarbij het 

mogelijk is om op basis van een persoonlijk profiel voorkeuren en interesses aan te geven. Op 

basis van profielgegevens kan een autobezitter, maar ook iemand die niet in het bezit is van 

een auto en een lift nodig heeft, elkaar op basis van interesses en voorkeuren uitkiezen. Ter 

illustratie; stel je bent een autobezitter met een voorliefde voor Nederlandstalige muziek en 

rijdt elke dag langs station Driebergen-Zeist. Via de mobiliteitsapplicatie zie je dat iemand die 

op station Driebergen-Zeist staat een lift nodig heeft naar dezelfde eindbestemming als jij. Het 

lijkt je wel leuk om te kunnen praten met een mede liefhebber voor Nederlandstalige muziek 

en geeft via de Applicatie aan dat diegene kan meerijden.   

 

“Ik kan me voorstellen dat er een potentieel ligt voor ICT toepassingen om meer 

mensen gebruik te laten maken van multimodale transport mogelijkheden.” -  

duurzaam ondernemer  

 

De mogelijke effecten van mobiliteitsapplicaties op mobiliteit is onzeker. Het is mogelijk dat 

in combinatie met deelsystemen en carpoolachtige constructies, de bezetting van het aantal 
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personen per auto toe zal nemen als ook het aantal verplaatsingen per persoon. Door het 

gebruik van mobiliteitsapplicaties is het mogelijk om op een efficiënte manier de 

autobezetting te verhogen. Dit heeft mogelijke gevolgen voor de hoeveelheid auto’s die 

dagelijks op de Nederlandse (snel)wegen rijden. Minder auto’s betekent mogelijk minder files 

op de wegen en minder parkeerdruk in de (binnen)steden. Volgens deelnemers aan workshop 

II is het anderzijds  mogelijk dat de druk en belasting op het openbaar vervoer toeneemt 

doordat de verschillende modaliteiten via Applicaties toegankelijk(er) worden. Een 

vermindering van het aantal auto’s heeft wellicht ook gunstige effecten op het milieu; minder 

auto’s zorgen voor minder CO2 uitstoot.  

 

“Er zijn ontzettend veel auto’s in Nederland die bijna allemaal stil staan. Dus als 

we hetgeen er staat aan auto’s slimmer gaan gebruiken en dat efficiënt gaan 

inzetten, dan hebben we dus niet nog meer auto’s nodig. En dan hebben we op 

den duur ook geen extra wegen meer nodig. Wat dat betekent voor verstedelijking 

is dat alles leefbaarder wordt omdat we efficiënter met onze bestaande 

vervoersmiddelen beginnen om te gaan.” – duurzaam ondernemer   

 

Toegang tot mobiliteit boven bezit  

Mensen en dan met name jongeren, lijken minder waarde te hechten aan materieel bezit. In 

bijna elk interview kwam de afname van automobiliteit en autobezit onder jongeren naar 

voren. Dit illustreert tevens hoe lastig het is om weak signals te signaleren, vermindering van 

automobiliteit is waarschijnlijk een strong signal gezien het feit dat over dit onderwerk het 

nodige geschreven is. Zo heeft het KiM (2012) recent gepubliceerd over deze ontwikkeling. 

In een interview werd de afname van autobezit gekoppeld aan het belang van toegang tot 

mobiliteit. De toegang tot vervoer lijkt hierbij belangrijker dan het bezit van een 

vervoersmiddel. Met name onder jongeren lijkt dit signaal zich voor te doen.  

 

“Het gaat jongeren misschien op de lange termijn niet zo zeer om het bezitten van 

een auto maar het toegang hebben tot. Dat betekent ook het open staan voor het 

delen van mobiliteit. Mede gegeven de moeilijkheden dat het bezitten van een 

eigen auto natuurlijk ook met zich meebrengt, zeker in een stad als Amsterdam.” - 

geograaf en stedelijk planoloog  

 

Mobiliteitsapplicaties zoals Seatz en van de NS dragen mogelijk bij aan het vergroten van de 

toegankelijkheid tot vervoersmiddelen. Het is echter de vraag of de huidige economische 

crisis ten grondslag ligt aan deze ontwikkeling of dat er daadwerkelijk sprake is van een 

attitude- en gedragsverandering. Volgens een geïnterviewde is er sprake van een 

mentaliteitsverandering, wat zich uit in de opkomst van verschillende deelsystemen en de 

opzet van collectiefjes.   
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“Ik denk dat steeds meer mensen zich bewust worden dat autobezit niet meer 

praktisch is en dat je beter gewoon toegang tot een auto kunt hebben, zoals het 

deel-autosysteem. Dat is in ieder geval een trend die we zien en volgens mij blijft 

zich dat ontwikkelen. We realiseren ons allemaal dat vervoer belangrijk is, we 

hoeven echter niet persée een auto te hebben.” - duurzaam ondernemer   

 

Het is onduidelijk hoe deze ontwikkeling zal verlopen. Net als het gebruik van deelsystemen 

kent deze ontwikkeling een sterk stedelijk karakter. Het is mogelijk dat op de lange termijn 

minder individuele voertuigen worden aangeschaft als gevolg van het toenemende belang van 

toegang tot mobiliteit. Daarbij hoeft uitstel niet tot afstel te leiden, het is mogelijk dat deze 

ontwikkeling slechts van tijdelijke aard is, mogelijk gedreven door de huidige economische 

situatie. Het is anderzijds ook denkbaar dat er een structurele verandering heeft 

plaatsgevonden in het denken over bezit. Dit heeft mogelijk positieve implicaties voor de 

parkeerdruk in (binnen)steden. Wellicht neemt de vraag naar openbaar vervoer toe.  

 

Beleving en kwaliteit van reistijd  

In samenhang met het belang van toegang boven bezit, kwam de behoefte naar kwaliteit en 

beleefde beleving van goederen en diensten in een enkel interview naar voren. Deze 

ontwikkeling uit zich in praktische zin dat er steeds meer behoefte lijkt te zijn naar beleving 

waarbij exclusiviteit en kwaliteit van de activiteit voorop staat. Een voorbeeld hiervan is de 

reislust onder jongeren op zoek naar ervaring waarbij met name exotische en unieke 

bestemmingen worden aangedaan zoals Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Tevens lijkt zich 

hier een tegen ontwikkeling voor te doen, de opkomst van displaywinkels met 

massageproduceerde goederen is een tegen signaal ten aanzien van de behoefte naar 

exclusieve producten. Deze ontwikkeling wordt in paragraaf 6.4 nader uitgewerkt onder het 

kopje specialisatie en display.  

 

“Als ik kijk naar mijn kinderen zie ik op de één of andere manier bij hun een 

relativering van materieel bezit. Carrière is ook minder belangrijk . Quality of life 

is veel belangrijker.” - stedelijk planoloog  

 

Deze ontwikkeling lijkt zich niet alleen voor te doen op het gebied van goederen en diensten, 

ook op het gebied van mobiliteit lijkt de beleving en de kwaliteit van een reis steeds 

belangrijker te worden. Een ontwikkeling die in een interview naar voren kwam is de ervaren 

reistijd van mensen. Zo lijkt er een tendens te zijn dat mensen reistijd niet langer als 

“verspilde” tijd zien maar  juist als “nuttige” tijd. Deze mogelijke attitudeverandering wordt 

mede ondersteund door de komst van onder andere draadloos internet en Smartphones die een 

reistijd kunnen optimalisering. Ter illustratie; iemand reist per trein van Maastricht naar 

Groningen, volgens de NS website bedraagt de reistijd ongeveer vier uur. Voor de komst van 

het draadloze internet kon men enkel bellen of lezen in de trein. Nu is het mogelijk om in de 
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trein te werken waardoor de tijd die men in de trein zit optimaal benut kan worden. Mogelijk 

heeft dit ertoe geleid dat de attitude ten aanzien van reistijd aan het veranderen is.   

 

“Ik vind het schitterend dat ik op mijn fiets naar het station kan om dan vervolgens 

lekker te werken in de trein. Na de treinreis pak ik de OV fiets om vervolgens naar mijn 

appartement te rijden. (…) Dan is het voor mij de vraag of er een reis heeft 

plaatsgevonden en dat als het ware je leven gewoon doorgaat. (…) Daarna lever je de 

OV fiets weer in en stap je op de trein. Dat soort naadloze aansluitingen en het leven op 

verschillende plekken zonder dat je het gevoel hebt dat je op reis bent geweest, dat 

verandert.” - filosoof  

 

Verandering in beleving van reistijd heeft implicaties voor mobiliteit en dan in het bijzonder 

voor het openbaar vervoer. Mogelijk zijn mensen sneller geneigd om langere afstanden af te 

leggen wanneer de reis optimaal benut en beleefd kan worden. Het aantal verplaatsingen zou 

hierdoor mogelijk kunnen toenemen. Kortom, zowel het aantal verplaatsingen als de 

lengteduur van die verplaatsingen zou kunnen toenemen wanneer de attitude ten aanzien van 

reistijd positief ervaren wordt. Een toename van mobiliteit betekent mogelijk extra druk op 

het vervoerssysteem. Overigens hoeft attitudeverandering niet te impliceren dat het gedrag 

ook verandert. Volgens de deelnemers van workshop II heeft deze ontwikkeling daarnaast 

mogelijke gevolgen voor krimpregio´s. Wanneer reistijd niet meer een bepalende factor is 

voor de locatiekeuze van een woning ten opzichte van het werk, kan men evengoed in 

Enschede gaan wonen wanneer men in Amsterdam werkt. Het proces van verstedelijking kan 

hierdoor wat afvlakken evenals krimpregio´s  mogelijk zullen stabiliseren of zelfs groei 

doormaken.  
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 Tabel 2.3 Overzicht (weak) signals: drijvende krachten en effecten  

Ontwikkeling Drijvende kracht(en) Effecten V&M 

Kwaliteit en toegang tot 

vervoer  

  

Mobiliteitsapplicaties  

 

Technologische 

ontwikkelingen 

Toename verplaatsingen, 

toename autobezetting, 

verminderde parkeerdruk, 

toename druk/belasting 

openbaar vervoer   

Toegang tot mobiliteit boven 

bezit 

 

Attitudeverandering: belang 

middel boven bezit, 

economische crisis 

Toename verplaatsingen, 

verminderde parkeerdruk, 

toename druk/belasting 

openbaar vervoer   

Beleving en kwaliteit van 

reistijd 

 

Attitudeverandering, 

technologische 

ontwikkelingen 

Toename mobiliteit, toename 

druk/belasting openbaar 

vervoer, 

stabilisatie/afvlakking van 

verstedelijking, stabilisatie 

groei voor krimpregio’s 

 

 

 6.4 Ruimtegebruik  

In deze subparagraaf worden (weak) signals behandeld die verbonden zijn aan ontwikkelingen 

op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, in het bijzonder veranderingen op het gebied 

van stedelijk aangezicht en stedelijke functies. De volgende subthema’s zijn uit de interviews 

naar voren gekomen; musealisering, functionele diversiteit (openbare) ruimte en specialisatie 

en display. In tabel 2.4 worden de drijvende krachten en de effecten van de (weak) signals 

schematisch weergegeven. 

 

Musealisering 

In navolging op de musealisering van steden als Venetië, waarbij voorzieningen van de stad 

hoofdzakelijk toegespitst zij op het bedienen van toeristen, lijkt ook in Nederland deze 

ontwikkeling zich in enige mate voor te doen. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van 

evenementen en festivals. Het effect van musealisering van Nederlandse steden lijkt 

vooralsnog niet zo groot als in Venetië en het is de vraag of deze ontwikkeling in de toekomst 

zal doorzetten. Volgens een geïnterviewde zal het effect van musealisering in steden als 

Amsterdam en Maastricht groter zijn dan bijvoorbeeld in Rotterdam. Met name in Amsterdam 

zal de heropening van twee musea tot een verhoging van het aantal toeristen leiden. Een 

toename van het aantal bezoekers zal mogelijk de druk op de stad doen vergroten.    
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“Wat je ook ziet en dat zou je een zwak signaal kunnen noemen, is de groeiende 

overlast van toeristen. Het toerisme is natuurlijk een enorme groei sector geweest 

en wat je nu ziet is dat de steden te aantrekkelijk gemaakt zijn voor toeristen. Op 

de lange duur is dat schadelijk voor de vaste bewoners, die gaan op den duur last 

krijgen van een overdreven terrassencultuur.” - sociaal-cultureel filosoof  

 

Het risico bestaat dat door de groeiende stroom aan toeristen, steden in de toekomst enkel nog 

uit toeristenwinkels en restaurants zullen bestaan. Het is mogelijk dat hierdoor de leefbaarheid 

van steden in het geding komt. Een effect hiervan zou kunnen zijn dat Nederlandse steden, in 

navolg van een stad als Venetië, enkel nog uit toeristen zal bestaan en enkel economisch 

welvarende mensen omdat die het leven in gemusealiseerde steden kunnen betalen. Door de 

toestroom aan toeristen zal het leven in de stad waarschijnlijk duurder worden. Daarnaast is 

het mogelijk dat steden te maken krijgen met toegankelijkheidsproblemen doordat het 

openbaar vervoer zich mogelijk vooral zal richten op de binnensteden  

 

“Het idee dat de binnenstad van Amsterdam een groot museum zou zijn en dat je 

een kaartje moet kopen om “binnen te komen” is niet het geval. Dat is in Venetië 

wel het geval. Een groot deel van de stad is onleefbaar omdat er permanent 

100.000 toeristen rondlopen. Zolang er mensen in steden blijven wonen en ook de 

werkgelegenheid zich blijft richten op de vaste bewoner en niet alleen op de 

toerist, dan kan je deze overlast indammen. Overlast van toeristen verschilt ook 

per stad. Zo heeft Rotterdam minder last van toeristen dan Amsterdam. Dat 

[toeristen overlast] zijn ontwikkelingen die je hier en daar ziet. Dus zolang de 

bewoners maar blijven dan is er niks aan de hand, dan is een stad in balans. 

Maar dan moet een stad niet alleen voor de rijke bewoners worden, dat is een 

tendens die je hier nu ziet.” - sociaal-cultureel filosoof   

 

Uit workshop II is naar voren dat door de toename aan vervoersmogelijkheden en 

informatie(voorzieningen), bezoekersstromen onvoorspelbaarder zijn geworden. Steden 

kunnen er niet langer van uit gaan dat mensen uit de omliggende dorpen naar het centrum 

komen om te consumeren. Er is meer concurrentie tussen steden wat betekent dat een stad 

kwetsbaarder is bij gebrek aan kwaliteit. Musealisering van binnensteden zal voornamelijk 

implicaties hebben voor steden met een minder divers aanbod aan winkels en musea.  

 

Functionele diversiteit (openbare) ruimte  

Door de komst van technologische ontwikkelingen zoals de mobiele telefoon en het draadloos 

internet, zijn ruimtelijke functies volgens een geïnterviewde diffuser geworden. Een functie is 

niet langer verbonden aan één plek maar kan eventueel op verschillende plekken uitgevoerd 

worden. Zo is het mogelijk om in een park te werken aan een beleidsstuk, en in een café te 
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skypen met je oma. Bedrijven zoals Starbucks spelen handig op de flexibilisering van ruimte 

in door voorzieningen aan te bieden zoals gratis Wifi. Deze third places, een term die in een 

interview naar voren kwam, domineren steeds meer het binnenstedelijk zicht waarbij de 

multifunctionaliteit van locaties centraal staat. Seats2Meet op Hoog Catharijne in Utrecht is 

een ander voorbeeld van een ontmoetingsplek waarbij multifunctionaliteit van ruimte het 

uitgangspunt is.  

 

“De openbaarheid verandert, de kleur van de functies verandert, het gebruik van 

de plek verandert, patronen over de dag veranderen. En ik denk dat wanneer dat 

breder ingang gaat vinden, dat ook veel meer onderdeel gaat worden van de 

mentale kaart die je van de stad hebt.” – planoloog   

 

Flexibilisering van functies is onder andere zichtbaar in een ontwikkeling die zich recentelijk 

lijkt voor te doen op de woning- en kantorenmarkt. Door de huidige economische crisis staan 

momenteel veel kantoorpanden leeg. In relatie tot deze ontwikkeling staat de flexibilisering 

van de ruimte als tijdelijke bestemming centraal. Voor veel jonge ondernemers biedt 

kantoorleegstand een mogelijkheid om tegen weinig geld locaties te huren. Daarbij bieden 

deze dynamische ruimtes mogelijkheden voor de totstandkoming van nieuwe (creatieve) 

ontwikkelingen. Volgens een geïnterviewde maken vooral jonge ICT’ers en kunstenaars 

gebruik van deze ruimtes, waarbij verschillende samenwerkingsverbanden tot stand komen. 

De tijdelijkheid van deze ruimtes maakt uitwisseling van kennis en innovatie toegankelijk. 

Deze ontwikkeling verhoudt zich in relatie tot collectief- en bottom-up gestuurde 

ondernemingen en activiteiten.  

 

“Mensen in dezelfde ruimte; kunstenaars, jonge ondernemers en veel ICT 

georiënteerde bedrijvigheid. Deze netwerken zijn heel succesvol in de zin van het 

ontwikkelen van nieuwe dingen en het aanboren van nieuwe markten. Het begint 

kleinschalig, dus geen grote organisaties en geen overheid. Er ontwikkelt zich een 

heel nieuwe economie.” – stedelijk planoloog   

 

De opkomst van third places kan volgens een geïnterviewde tot een flexibele en adaptieve 

stad leiden waarbij een diversiteit aan (ruimtelijke)functies centraal staat. Met de 

flexibilisering van de (openbare) ruimte lijkt de stad een meer hybride functie aan te nemen, 

waarbinnen verschillende functies fluïde worden. Dat betekent wellicht ook meer tijdelijkheid 

van functies; opkomende winkels en bedrijven die een korte levensduur kennen. Hierdoor 

krijgen steden mogelijk een meer nomadisch uiterlijk, van zowel haar bewoners als bedrijven.  

 

“De hoofdstraat is overgenomen door ketens. De creatieve bedrijven; architecten, 

reclamebureaus en adviesbureaus, die zitten in een andere deel van het centrum. 

En deze bedrijven trekken hun eigen “dienstverlening”aan zoals espressobars, 
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lunchcafés . Hierdoor verandert de ruimte langzamerhand van kleur. En ik denk 

dat die third places dus voor een heel andere “kracht” van de stad zouden kunnen 

betekenen.” - planoloog   

 

“Niet meer de leefbaarheid maar puur de ruimtelijke opgave gaat een rol spelen. 

Daar zie ik dus belangrijke trends.” - verkeerskundige  

 

Specialisatie en display 

In de interviews zijn twee complementaire ontwikkelingen naar voren op het gebied van 

detailhandel en stedelijk aangezicht. Een ontwikkeling die in een interview genoemd werd is 

de opkomst van displaywinkels. Door vergaande digitalisering van de samenleving en de 

opkomst van internetwinkels komen binnensteden verder onder druk te staan. Door de 

concurrentie met internetwinkels aan te kunnen zijn bedrijven meer gericht op het bieden van 

gespecialiseerde en kwalitatief hoogwaardige diensten. Deze ontwikkeling is met name 

zichtbaar bij witgoedbedrijven. Een bekend voorbeeld is de recente opkomst van 

displaywinkels waarbij het aanbieden van diensten zoals het verstrekken van informatie, een 

steeds belangrijke plaats inneemt binnen bedrijfsformules. Apple is een bekend voorbeeld van 

een winkel die naast producten zich primair richt op het vertrekken van productinformatie. 

Hierdoor krijgen winkels de display functie om het product te laten zien, voelen en ruiken en 

zodoende meerwaarde te bieden boven het plastische beeld wat iemand heeft bij 

internetwinkelen.  

 

“Wat me ook niks zou verbazen is dat er mensen zijn die zeggen; ik verkoop niks 

maar ik geef advies. Vervolgens koop je met dat advies het product op internet. 

Mensen hebben wellicht geld over voor mensen die je kunnen vertellen wat de 

voor- en nadelen zijn van een product en waar je bij de aanschaf op moet letten. 

Dat je het product elders koop is prima. Winkels worden dus een soort 

dienstverlening, geen detailhandel maar dienstverlening en advisering”. - 

transportdeskundige  

 

 “Tweederangs binnensteden hebben niet genoeg kritische massa om 

specialistische winkels aan te trekken, het is meer van hetzelfde. En meer van 

hetzelfde kan je ook op internet kopen. Het gaat juist om het bijzondere en het 

aparte. Door het internet komt de functie van het winkelen eigen losser te staan.” 

– journalist en onderzoeker digitale media   

 

Veranderingen in de functie van het winkelen zal allereerst implicaties hebben voor het 

winkelbestand en het aangezicht van de winkelstraat. Displaywinkels zullen mogelijk het 

straatbeeld domineren waarbij het winkelen een puur functionele opgave kent. Steden die 

deze specialisatie niet kunnen bieden zullen mogelijk aan bezoekersaantallen inboeten wat 
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mogelijke gevolgen heeft voor de groei van deze steden. Steden die hoofdzakelijk uit 

eenzijdige winkelketens bestaan, zullen mogelijk op den duur de concurrentiestrijd verliezen 

tegen steden die meer exclusiviteit bieden. Steden die niet genoeg kritische massa om 

gespecialiseerde winkels aan te trekken, zullen hierdoor mogelijk aan bezoekersaantallen 

inboeten. Kleding en artikelen die op grote schaal geproduceerd en aangeboden worden door 

grote winkelketens zoals H&M, kunnen namelijk ook online besteld worden.  

 

“De mono-functionele winkelstraat wordt steeds meer een plek waar je wat eet en 

waar je wat kleding bekijkt. Het bestellen doe je echter thuis, op het internet. Dus 

de winkelstraat wordt veel meer een displayfunctie. De stad krijgt een hele andere 

functie, het wordt veel meer een recreatieplek.” - planoloog   

 

“Alles wat met winkelen te maken heeft gaat veranderen. Je ziet nu al uitsortering 

van kleinschalige winkelvoorzieningen in de binnenstad, die verliezen het van 

internetwinkels. Op internet kun je namelijk veel meer hebbedingetjes bij elkaar 

shoppen.” - planoloog   

 

Een tegenstrijdige ontwikkeling is de opkomst of heropleving van meer gespecialiseerde en 

ambachtelijke winkels. Een andere bijkomstigheid van het internet en in het bijzonder 

draadloos internet en mobiele telefonie, is dat het niet langer noodzakelijk is om op 

strategisch gesitueerde locaties te zitten. De ruimte an sich is hierdoor flexibeler waardoor het 

voor winkels, en dan met name voor winkels die de hoge huurkosten in hoofdstraten zoals de 

Kalverstraat in Amsterdam of de Oudegracht in Utrecht niet kunnen betalen, het mogelijk is 

om bestaansrecht hebben doordat mensen geneigd zijn om voor kwaliteit af te wijken van de 

hoofdstraat. Ter illustratie; iemand heeft een kledingzaak enkel gespecialiseerd in kleding 

voor mensen die langer zijn dan één meter negentig. Omdat de huurprijzen in de Kalverstraat 

te hoog zijn voor dit eenmanszaakje, is de winkel gevestigd in een klein achteraf gelegen 

zijstraatje. Iemand die opzoek is naar een broek ziet op internet dat er een winkel in de 

zijstraat van de Kalverstraat zit die een ruim assortiment heeft aan broeken voor lange 

lengtematen. Daarbij wordt een beoordeling gegeven over de service van de winkel, die is 

uitstekend. Voorheen zou deze lange man de winkel wellicht niet gevonden hebben en was 

het voor kleine eenmanszaken niet mogelijk om een bestaansrecht te hebben in de luwte van 

een grote winkelstraat. Dankzij het internet en door ondersteuning van navigatiesystemen 

zoals GPS, is dit nu mogelijk. Daarbij komt de toenemende vraag naar kwaliteit vanuit 

burgers dit eenmanszaakje ten goede. Over het algemeen leveren dit soort bedrijven meer 

service en draait het om de ervaring van klant. Mogelijk biedt de opkomst en heropleving van 

meer gespecialiseerde en ambachtelijke winkels een tegenwicht aan de komst van 

displaywinkels. Zoals eerder beschreven kennen signalen tegen-ontwikkelingen. Mogelijk is 

de behoefte aan kwaliteit, uniciteit en kleinschaligheid een reactie op massa geproduceerde 

producten die veelal door displaywinkels zoals Apple worden aangeboden.  
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“Gespecialiseerde winkels hoeven dus niet persée in de Kalverstraat te zitten 

want je kan op internet opzoeken waar die ene winkel zit. En met behulp van GPS 

op je telefoon wordt je daar zo naar toe genavigeerd. Dus in die zin kunnen 

ruimtes veel flexibeler zijn.” - journalist en onderzoeker digitale media  

 

Ondanks dat er twee tegenstrijdige ontwikkelingen uit de interviews naar voren zijn gekomen, 

lijken beide ontwikkelingen deels voor te komen uit de behoefte naar kwaliteit waarbij 

dienstverlening een centrale rol speelt. Een verandering in functie van detailhandel naar een 

meer dienstverlenende en ondersteunende functie is zowel zichtbaar in de ontwikkeling van 

displaywinkels als de opkomst en herleving van gespecialiseerde en ambachtelijke winkels.  

 

Tabel 2.4 Overzicht (weak) signals: drijvende krachten en effecten  

Ontwikkeling Drijvende kracht(en) Effecten V&M 

Ruimtegebruik     

Musealisering  

 

Concurrentie tussen steden, 

beleving en kwaliteit 

behoefte van mensen 

Toegankelijkheidsproblematiek, 

vermindering leefbaarheid 

bewoners, vergroting 

concurrentie tussen steden 

Functionele diversiteit 

(openbare) ruimte 

Technologische 

ontwikkelingen, 

individualisering, 

Tijdelijke functies 

Specialisatie en display  

 

Technologie (internet), 

behoefte aan exclusiviteit en 

kwaliteit 

Veranderend stedelijk 

aangezicht, gespecialiseerde 

kwaliteitswinkels, 

displayfunctie, verloedering 

binnensteden zonder kwaliteit 

en exclusiviteit 

 

 

6.5 Verplaatsingspatronen 

In deze laatste subparagraaf worden onderwerpen op het gebied van vervoersmiddelen als 

verplaatsingspatronen van mensen nader besproken. De volgende subthema’s worden 

uitgewerkt: vervoerstechnologie en nomadische verplaatsingen- en vestigingspatronen. In 

tabel 2.5 worden de drijvende krachten en de effecten van de (weak) signals schematisch 

weergegeven. 
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Vervoerstechnologie   

Dat vervoermiddelen in de toekomst gaan veranderen, daar zijn de meeste geïnterviewden het 

over eens. Op het gebied van vervoerstechnologie zijn momenteel verschillende 

ontwikkelingen zichtbaar, zoals de introductie van de hybride auto en de opkomst van de 

elektrische auto. Over de ontwikkeling van de elektrische auto zijn de meeste geïnterviewden 

overigens negatief, de meesten denken dat de elektrische auto geen toekomst beschoren heeft 

en vervangen zal worden door een ander type auto. Welke type(n) vervoermiddel dominant 

zal worden en in welk tijdsbestek verandering zal plaatsvinden is nog onduidelijk. In een 

aantal interviews werd de automatische auto, zoals de Google auto, genoemd als potentieel 

toekomstig vervoersmiddel. In sommige delen van Amerika, zoals in Silicon Valley, wordt al 

geëxperimenteerd met automatische auto’s. In Nederland is de Google auto vooralsnog 

verboden. Momenteel maakt wetgeving het onmogelijk om automatische auto’s op de 

openbare weg te laten rijden in verband met aansprakelijkheid. Volgens sommige 

geïnterviewden is het enkel een kwestie van tijd voordat de automatische auto onze wegen 

berijdt. De komt van de automatische auto zal grote implicaties hebben voor mobiliteit en 

infrastructuur. Automatische auto’s kunnen de manier waarop en de mate waarin mensen 

reizen doen veranderen. Buiten het feit dat de auto je van plek A naar plek B brengt, kan de 

verplaatsing optimaal en efficiënt benut worden omdat men de auto niet zelf meer hoeft te 

besturen. Zo kan de automatische auto bijvoorbeeld als kantoor dienen of zelfs als woning 

omdat de automatische auto zich meer leent voor personificatie dan huidige auto’s. 

Technologie kan het gemak van vervoer erg verbeteren. Mogelijk wordt daardoor de 

weerstand om te reizen verlaagd. Het is mogelijk dat hierdoor langere woon-werk afstanden 

ontstaan. Daarnaast zal door optimale reisbenutting, het tijdsbeslag mogelijk anders besteed 

worden. 

  

“Als de automatische auto eenmaal is doorgebroken heb je eigenlijk een 

automatisch taxisysteem. (…) Je kan dus veel efficiënter van het wegensysteem 

gebruik maken. Het openbaar vervoer kan je helemaal opdoeken want dat is dan 

niet meer  relevant, ja wellicht alleen lange afstanden met hoge snelheid.” - 

geograaf en stedelijk planoloog  

 

Nomadische verplaatsingen- en vestigingspatronen  

Naast flexibilisering van de ruimte, is flexibilisering van mobiliteitspatronen een genoemd 

signaal. Flexibiliteit op het gebied van mobiliteit doet zich voor in de vorm van nomadische 

verplaatsingen- en vestigingspatronen. Volgens het traditionele mobiliteitsmodel verplaatsen 

mensen zich van A (huis) naar B (werk) naar wellicht C (winkel) om uiteindelijk terug te 

keren naar A. De ontwikkeling van nomadische patronen laat zien dat mensen niet langer 

vasthouden aan dit traditionele model maar zich nomadisch verplaatsen; van A naar B naar C 

naar D (diffuse werkplek) naar B. Verplaatsingspatronen worden mede ondersteund door 

technologische ontwikkelingen zoals het draadloos internet en mobiele telefonie. Hierdoor is 

het mogelijk om “footloose” te kunnen werken en is een vaste locatie niet langer 
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noodzakelijk. In een interview kwam een soortgelijke flexibele ontwikkeling op het gebied 

van wonen naar voren, namelijk het deel-wonen. Denk hierbij aan het tijdelijk bewonen van 

andermans woning(en). Zo kan iemand doordeweeks in Utrecht wonen en in het weekend een 

woning in Groningen betrekken. Gerelateerd aan de eerder beschreven ontwikkeling van 

deelsystemen, lijkt ook op het gebied van wonen uitwisseling plaats te vinden tussen 

woningen.  

 

“Mijn eerste zwakke signaal is de manier waarop mensen zich bewegen of 

verplaatsen. Wat mij heel erg opvalt is dat ik mij op allerlei plekken kan bevinden 

in Nederland. Ik werk in Maastricht en ik heb afspreken door heel Nederland en 

ook een appartement in Amsterdam. Morgen vertrek ik weer naar Amsterdam 

voor een afspraak en daarna reis ik weer door naar Groningen om daar twee 

dagen te verblijven om vervolgens weer door te reizen naar Maastricht Die 

nomadische verplaatsingspatronen zie ik ook bij anderen.”- filosoof   

 

Het traditionele mobiliteitspatroon is volgens een geïnterviewde aan het veranderen. 

Mogelijke drijvers zijn technologische ontwikkeling en veranderingen in menselijke 

behoeften en leefstijl. In relatie met het eerder beschreven onderwerp beleving en kwaliteit 

lijkt ook op woon- werk gebied een toename van beleving centraal te staan. Men woont niet 

enkel op een plek die strategisch gezien de efficiëntste locatie is ten opzichte van werk en 

voorzieningen, de locatiekeuze hangt mede af van de kwaliteit en voorzieningen die een 

locatie te bieden heeft. Dit heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor een 

woonlocatie, maar dat niet langer gekozen wordt voor één vaste locatie maar meerdere 

locaties is wellicht een nieuwe ontwikkeling.   

 

“Traditioneel onderzoek gaat uit van het feit: mensen zijn op een plek een gaan 

met een reden ergens heen en komen weer terug. Dus dat meer nomadische 

model, dat is in ieder geval iets wat ik in mijn leven herken en dat zie ik anderen 

ook wel doen” - filosoof   

 

Wanneer het nomadische model doorzet heeft dit grote implicaties voor de 

huisbenutting als mobiliteitsopgave van Nederland. Nomadisering van 

vestigingspatronen betekent mogelijke een lagere huisbenutting. Het draagvlak van de 

woningmarkt wordt hierdoor anders. Voor mensen is een vaste huur- of koopwoning 

niet meer een noodzaak, men kan flexibel van woning naar woning trekken als een 

nomade. Mobiliteit zal wellicht toenemen door de nomadische verplaatsingspatronen. 

Dit is allereerst afhankelijk van hoe mensen reistijd waarnemen en ervaren. In een 

interview kwam naar voren dat reizigers reistijd minder als “verspilde” tijd ervaren, wat 

mogelijk nomadische patronen kan versterken. Dit heeft mogelijk implicaties voor 

mobiliteit, van zowel het aantal verplaatsingen als de afstand van verplaatsingen die 

mogelijk zullen toenemen. Verder is het mogelijk dat nomadische verplaatsingspatronen 
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een “kriskras” verplaatsingspatroon teweeg brengen. Anders dan volgens het klassieke  

klassiek pendelmodel waarbij verplaatsingen voornamelijk tussen sub-urb en het 

stedelijk-centrum plaatsvinden, bestaat het “kriskras” model uit verschillende 

verplaatsingspatronen; van sub-urb naar sub-urb naar stad naar ruraal gebied et cetera.  

 

“Mensen wonen op meerdere plekken tegelijkertijd. Dat ze dus op meerdere 

plekken een thuisbasis hebben, dat zou ook wel weer een verdunning van je 

draagvlak. Dan heb je de huishoudensverdunning gehad, dan krijg je ook nog 

eens de huisbenutting-verdunning.” – stedenbouwkundige   

 

 

Tabel 2.5 Overzicht (weak) signals: drijvende krachten en effecten 

Ontwikkeling Drijvende kracht(en) Effecten V&M 

Verplaatsingspatronen   

Vervoerstechnologie Technologische 

ontwikkelingen, 

individualisering 

Toename mobiliteit 

Nomadische verplaatsingen- 

en vestigingspatronen 

Technologische 

ontwikkelingen, verandering 

beleving reistijd,  

Verdunning huisbenutting, 

flexibilisering 

woningbezetting, toename 

mobiliteit 

 

 

6.6 Onzekerheden 

Uit de interviews en workshop I zijn verschillende signalen naar voren gekomen die een 

tegen-signaal of tegen-ontwikkeling bevatten. Deze tweeledigheid geeft de grote mate van 

onzekerheid weer die gepaard gaan met de gevonden signalen. Zoals een geïnterviewde
 

beargumenteerde bestaan signalen uit multidimensionale effecten die ontleed dienen te 

worden alvorens men concrete uitspraken kan doen over een mogelijke ontwikkeling en 

richting. De belangrijkste tegenstellingen worden in deze paragraaf kort besproken. De 

volgende tegenstrijdige ontwikkelingen zijn gesignaleerd; collectivisering versus 

individualisering, invloed big data versus groeiende afkeer social media, werken op afstand 

versus belang van ontmoeting en mondialisering versus regionalisering van planning. 

In een sterk geïndividualiseerde samenleving lijkt er sprake te zijn van een groeiende 

behoefte aan collectiviteit. Er  lijkt ook een omschakeling te zijn in het denken van mensen 

over individualisering en de hernieuwde waarden die wij hechten aan gemeenschap. In het 

merendeel van de interviews kwam de hernieuwde collectivisering naar voren. Wat de 
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drijvende krachten achter deze ontwikkelingen zijn, is vooralsnog onduidelijk. Zoals reeds 

beschreven kent bijna elke ontwikkeling een tegen-ontwikkeling. Het is wellicht mogelijk dat 

als reactie op het proces van individualisering, een tegenbeweging in opkomst is die dit 

“egocentrisme” afkeurt. Vormen van collectivisering uitten zich op verschillende manieren: in 

de vorm deelsystemen en sociale groeperingen op internet. Ter illustratie; op social media site 

Facebook, een in principe individuele uiting, worden verschillende collectieven georganiseerd 

zoals ruildagen of besloten groepsevenementen. Een geïnterviewde merkte op dat deze 

toename van collectivisering in essentie gedreven wordt door individualisme. In workshop I 

werd echter ook gesproken over een toenemende afkeer van de invloed van het internet en in 

het bijzonder van social media. Wat de drijvende kracht achter deze afkeer is, is onduidelijk. 

Mogelijk speelt te groeiende invloed van technologie zoals het draadloze internet en de 

Smartphone, zoals beschreven onder het kopje ruimtelijke invloed van het internet, een rol 

hierbij. Mogelijk ervaren social media gebruikers de toenemende druk om altijd en overal 

bereikbaar en beschikbaar te zijn als een negatieve uitkomst van social media. Of deze 

groeiende afkeer breed gedragen wordt is onduidelijk. Het is mogelijk dat slechts een 

selectieve groep deze afkeer ondersteunt.        

 In relatie met de ruimtelijke invloed van het internet is enerzijds flexibilisering van het 

werk naar voren gekomen en anderzijds het belang van ontmoetingen. Een bekend voorbeeld 

hiervan is “Het Nieuwe Werken” waar werknemers de keuzevrijheid hebben om zowel de 

locatie van de werkplek als de dagindeling van het werk te kiezen. Anderzijds is uit zowel de 

interviews als workshop I het groeiende belang van ontmoetingen naar voren gekomen. 

Bedrijven als Yahoo en Google komen weer terug op het concept van “Het Oude Werken” 

waarbij werknemers weer op kantoor zitten in plaats van thuis of in het café. Te meer omdat 

binnen deze bedrijven het idee heerst dat door ontmoetingen en interactie met collega’s en 

daardoor uitwisseling plaatsvindt van kennis en ideeën, de productiviteit verhoogd kan 

worden. Wederom is het de onzeker of flexibilisering van het werk doorzet of dat men weer 

terug keert naar het oude systeem, of een variant daarop.     

 Een andere ontwikkeling die reeds in de analysesectie beschreven is en tevens een 

tegenstelling bevat, is de mate van regionalisering van zowel planning en ontwikkeling en de 

toenemende behoefte aan lokaliteit van diensten en producten versus mondialisering. Door de 

groeiende invloed van mondiale ontwikkelingen en de invloed die individualisering heeft op 

de samenleving, lijkt er in reactie op deze ontwikkelingen in toenemende mate sprake te zijn 

van herwaardering van lokale activiteiten. Volgens een geïnterviewde is de behoefte naar 

lokaliteit echter niet opzichzelfstaand maar een gevolg van globalisering.   

 Onder welke voorwaarden en in welke “richting” een signaal zich ontwikkelt is 

onzeker. Daarbij zijn een aantal clusters geïdentificeerd zoals de ontwikkeling van lokaliteit 

en kleinschaligheid, en nomadische verplaatsingen- en vestigingspatronen. De ontwikkeling 

van een clustering is echter zeer lastig te bepalen omdat elk afzonderlijk signaal een eigen 

ontwikkeling kent. De genoemde onzekerheden illustreren te meer hoe lastig het is om hier 

eenduidige en concrete uitspraken over te kunnen doen.     

 Omdat het volgende hoofdstuk de conclusie van het onderzoek bevat en om herhaling 

te voorkomen, bevat dit hoofdstuk geen afsluitende conclusie. 
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7 Conclusies 

“Weak signals, het is moeilijk om die te signaleren. Het is belangrijk om te kijken naar 

ontwikkelingen die nu aan het veranderen zijn. Dus geen vliegende auto’s, ja dat zal best 

maar dat vind ik niet zo interessant. Wat interessant is, is hetgeen nu gebeurt.”
9
 

In dit onderzoek zijn onverwachte ontwikkelingen middels de signalering van weak 

signals op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland verkend. In dit hoofdstuk 

wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag:  

In hoeverre zijn er onverwachte ontwikkelingen te identificeren middels het signaleren van 

weak signals op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland? (paragraaf 7.5) 

 

Voor de beantwoording van de hoofdvraag zijn de volgende vier deelvragen geformuleerd die 

in dit hoofdstuk in de eerste drie paragrafen beantwoord zullen worden:   

 

1. Welke huidige trends zijn er te onderscheiden op het gebied van verstedelijking en 

mobiliteit in Nederland? (paragraaf 7.1) 

2. Wat houdt het concept weak signals in? (paragraaf 7.2) 

3. Welke (weak) signals zijn er te identificeren die substantieel van invloed kunnen zijn op 

de ontwikkeling van verstedelijking en mobiliteit in Nederland? (paragraaf 7.3) 

4. Welke mogelijke effecten kunnen de geïdentificeerde (weak) signals hebben op de 

ontwikkeling van verstedelijking en mobiliteit in Nederland? (paragraaf 7.4) 

 

7.1 Trends 

Voor de beantwoording van deelvraag 1 is een theoretische verkenning verricht naar huidige 

trends op het gebied van verstedelijking en mobiliteit, waar binnen de domeinen wonen, 

werken, vervoer en recreatie nader verkend zijn. Uit het theoretisch kader is gebleken dat het 

proces van verstedelijking in Nederland waarschijnlijk tot ongeveer 2040 zal doorzetten om 

daarna krimp door te maken door demografische processen zoals vergrijzing. Stedelijke krimp 

voltrekt zich nu al in een aantal gebieden in Nederland: met name Oost-Groningen en 

Midden-Limburg hebben te maken met krimp. Verwacht wordt dat dit proces in de toekomst 

zal doorzetten. Het aantal huishoudens zal de komende decennia toenemen als gevolg van een 

toename in het aantal eenpersoonshuishoudens. Dit is onder andere het gevolg van vergrijzing 

en individualisering. De werkgelegenheid zal zich met name in de Randstad en groeiregio’s 

verder concentreren en intensiveren. Daarnaast zal de arbeidsmarkt verder polariseren. Zowel 

het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking, als de opleidingseisen van banen 

zal blijven stijgen. Dit betekent meer concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt door 

verschillende opleidingsniveaus. Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt als gevolg van 

                                           
9
 Quote van een  geïnterviewde in het kader van het onderzoek.  
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globalisering en technologische ontwikkelingen zal in de toekomst doorzetten.   

 Het aantal verplaatsingen zal in de toekomst waarschijnlijk nog toenemen. Er zijn 

echter ook ontwikkelingen zichtbaar, zoals de afname van het autogebruik onder jongeren, die 

mogelijk invloed kan uitoefenen op het verplaatsingspatroon. Daarnaast zijn technologische 

ontwikkelingen ook een grote onzekere factor op het verplaatsingspatroon van mensen.  

 Door demografische ontwikkelingen zal het aantal verplaatsingen in de recreatieve 

sector toenemen. Verdere digitalisering van het dagelijks leven waarbij internetwinkelen 

toeneemt, heeft implicaties voor het recreatieve stedelijk aangezicht. Het winkelassortiment 

zal veranderen en mogelijk verdwijnen. 

 

7.2 Concept weak signals  

Voor de beantwoording van deelvraag 2 is een theoretische analyse verricht waarbinnen 

verschillende aspecten van het concept weak signals nader zijn uitgewerkt. Allereerst is de 

meerduidigheid van het concept weak signals naar voren gekomen. Er bestaan verschillende 

ideeën en opvattingen over het concept en de methodiek van signalering. Daarnaast heerst er 

discussie over objectiviteit en subjectiviteit de signalering en interpretatie van weak signals. 

 Een weak signal is een eerste indicatie of signaal voor mogelijke maar nog niet 

bevestigde veranderingen die op den duur eventueel een significante indicator kan worden. 

Een weak signal is dus een vroegtijdig signaal of voorbode voor één of meerdere toekomstige 

ontwikkelingen. Een weak signal kan op zichzelf staan maar kan ook deel uit maken van een 

groter netwerk bestaande uit meerdere signalen. Weak signals kunnen een aanwijzing zijn 

voor mogelijke veranderingen op bestaande patronen, zoals trends, maar kunnen ook wijzen 

op een geheel nieuwe ontwikkeling. Op welke manier en de tijdsspanne waarin de 

zichtbaarheid van een weak signal zich ontvouwt, de impact die een weak signal heeft en het 

verloop van een weak signal is uiterst onzeker. Een signaal kan duiden op een opkomst of 

neergang van een ontwikkeling. Een weak signal kan voortkomen uit een verschuiving op 

economisch, politiek, technologische en sociaal-maatschappelijk vlak. Een weak signal 

bestaat vaak uit ongestructureerde informatie die door een verscheidenheid aan technieken 

“opgepikt” kunnen worden, zoals via de media en het raadplegen van deskundigen. Door 

weak signals vroegtijdig te signaleren kan bijtijds geanticipeerd worden op mogelijke 

veranderingen. Het signaleren van een weak signal is echter erg lastig, we bekijken onze 

omgeving veelal vanuit bestaande patronen waardoor nieuwe ontwikkelingen onopgemerkt 

blijven. Achteraf gezien kunnen we een weak signal vaak wel aanwijzen. Daarnaast is de 

interpretatie van weak signals subjectief en context afhankelijk waardoor niet iedereen een 

weak signal als “weak” of als “signal” zal signaleren en/of interpreteren. De identificatie en 

interpretatie van weak signals is hierbij afhankelijk van eerdere ervaringen en kennis. 

Daarnaast redeneren mensen vaan vanuit bestaande denkkaders waardoor de signalering van 

“afwijkende” ontwikkelingen bemoeilijkt worden. Het signaleren van weak signals vereist 

daarom een flexibele, ruimdenkend en open blikveld waar ruimte is voor discussie en 

creativiteit. Om die reden is voor de signalering en identificatie van weak signals in dit 

onderzoek gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethodiek: het ongestructureerde 

interview en een workshop. Vanwege de inductieve aard van het ongestructureerde interview 

en een workshop, is er ruimte voor discussie en creativiteit doordat geïnterviewden in mindere 
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mate belemmerd worden in hun denkwijze doordat er niet wordt vastgehouden aan een 

systematische vragenlijst. Uit de interviews en workshop I zijn verschillende signalen naar 

voren gekomen die de basis vormen voor de beantwoording van deelvraag 3. 

 

7.3 Weak signals geïdentificeerd  

Voor de beantwoording van deelvraag 3 zijn in totaal zestien mensen geïnterviewd uit 

verschillende vakgebieden respectievelijk; planologie, sociale geografie, verkeerskunde, 

sociologie, bouwkunde en filosofie. Voor de identificatie van weak signals is er daarnaast een 

workshop (I) binnen het PBL gehouden. Uit de interviewanalyses en workshop I zijn 

verschillende (weak) signals naar voren gekomen die gegroepeerd zijn in vijf thema’s: 

sociaaleconomische uitsortering, de organische samenleving, kwaliteit en toegang tot vervoer, 

ruimtegebruik en verplaatsingspatronen. Binnen deze vijf thema’s zijn verschillende 

ontwikkelingen te onderscheiden die mogelijke implicaties hebben voor huidige trends op het 

gebied van verstedelijking en mobiliteit en daarmee een aanwijzing kunnen zijn voor 

mogelijke veranderingen, zie tabel 3. Het is echter niet eenduidig te zeggen of de gevonden 

signalen ook weak zijn, omdat er geen consensus bestaat over de beschouwing van de 

signalen als weak.   

 

Tabel 3. Overzicht weak signals.  

Thema (weak) signal  

Sociaaleconomische uitsortering - (on)betaalbare steden 

- segregatie van de Randstad 

- ruimtelijke invloed van het internet 

- afname middenklasse  

De organische samenleving - lokaliteit en kleinschaligheid 

- collectivisering van diensten 

- deelsystemen  

Kwaliteit en toegang tot vervoer  - mobiliteitsapplicaties 

- toegang tot mobiliteit boven bezit 

- beleving en kwaliteit van reistijd 

Ruimtegebruik  - musealisering 

- functionele diversiteit (openbare) ruimte 

- displaywinkels  

Verplaatsingspatronen - vervoerstechnologie  

- nomadische verplaatsingen- en 

vestigingspatronen 
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7.4 Effecten voor verstedelijking en mobiliteit  

Voor de beantwoording van deelvraag 4 zijn binnen het PBL twee workshops gehouden die 

als doel hadden na te denken over de mogelijke effecten van de geïdentificeerde signalen voor 

verstedelijking en mobiliteit in Nederland. Tevens zijn in een aantal interviews de mogelijke 

effecten van signalen besproken. Opgemerkt moet worden dat het hier gaat om een selectie 

van mogelijke effecten. De volgende kerneffecten zijn uit de interviews en workshops naar 

voren gekomen; toename en grotere afstand verplaatsingen, toename druk op openbaar 

vervoer en toenemende concurrentie tussen steden. 

 

Toename en grotere afstand verplaatsingen  

Het is mogelijk dat in de toekomst zowel het aantal verplaatsingen als de afstand van 

verplaatsingen zal toenemen. In workshop II is naar voren gekomen dat meer kennis over het 

algemeen tot meer en langere verplaatsingen leidt. In de huidige tijd waarin door de komst 

van het internet en de mobiele telefoon informatie steeds toegankelijker wordt, is het 

makkelijker om nieuwe kennis te vergaren. Daarnaast maken technologische ontwikkelingen 

het mogelijk om tijd optimaal en efficiënt te benutten. Een bekend voorbeeld hiervan is “Het 

Nieuwe Werken”. Technologische ontwikkelingen zullen mogelijk resulteren in een 

verandering van attitude ten aanzien van reistijd. Doordat bijvoorbeeld een treinreis optimaal 

benut kan worden dankzij het draadloze internet, wordt reistijd mogelijk minder als 

“verspilde” tijd ervaren. Nomadische verplaatsings- en vestigingspatronen zijn hier mogelijk 

ook een effect van. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat (technologische) 

ontwikkelingen, zoals de automatische auto, het vervoer verder optimaliseren. Hierdoor wordt 

vervoer mogelijk aantrekkelijker waardoor het aantal en de afstand van verplaatsingen 

mogelijk kunnen toenemen. Een toename van mobiliteit betekent waarschijnlijk extra druk op 

het vervoerssysteem. Daarentegen hoeft een toename van mobiliteit niet te betekenen dat er 

meer auto’s op de weg komen. Door de opkomst van deelsystemen en carpoolachtige 

constructies is het mogelijk dat de druk op het vervoerssysteem constant blijft doordat mensen 

meer samen gaan reizen. Het is echter onzeker of de mogelijke toename van het aantal en de 

afstand van verplaatsingen een onverwacht effect is. Uit het theoretisch kader is naar voren 

gekomen dat er geen consensus bestaat over mobiliteitsontwikkelingen in de toekomst. 

Sommige wetenschappers voorspellen een mobiliteitstoename, anderen voorspellen een 

mobiliteitsafname onder andere als gevolg van vergrijzing.   

 

Toename druk op openbaar vervoer   

In relatie tot technologische ontwikkelingen zoals het draadloze internet en het gebruik van de 

Smartphone en mogelijke veranderingen van attitude ten aanzien van reistijd, is het mogelijk 

dat het gebruik van het openbaar vervoer in de toekomst zal toenemen. Mobiliteitsapplicaties 

zoals onder andere aangeboden door de NS, dragen bij aan de toegankelijkheid van 

informatievoorziening voor het openbaar vervoer. Hierdoor kunnen reizigers een reis 

efficiënter plannen. Daarnaast draagt mogelijk ook de veranderende attitude ten aanzien van 

bezit bij aan een gebruikstoename van het openbaar vervoer. Er lijkt zich een ontwikkeling 

voor te doen waarbij er meer waarde gehecht wordt aan de toegang tot een middel dan het 
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bezit ervan. In combinatie met mobiliteitsapplicaties die de toegang tot vervoer 

toegankelijk(er) maken, is het mogelijk dat een verandering van attitude ten aanzien van bezit 

het gebruik van het openbaar vervoer doet toenemen. De toenemende druk op het openbaar 

vervoer is mogelijk een onverwacht effect. Uit het theoretisch kader is gebleken dat de druk 

op het openbaar vervoer afneemt doordat men verwacht dat de automobiliteit de komende 

jaren zal toenemen. Uit een interview is daarentegen naar voren gekomen dat technologische 

ontwikkelingen, zoals de automatische auto, het openbaar vervoer mogelijk overbodig maakt. 

Met name ontwikkelingen op het gebied van vervoerstechnologie zijn een onzekere factor 

voor het openbaar vervoer. Het is om die reden niet met zekerheid te zeggen dat de druk op 

het openbaar vervoer in de toekomst zal toenemen.  

 

Toenemende concurrentie tussen steden  

Mensen lijken in toenemende mate belang te hechten aan de beleving en kwaliteit van de 

omgeving. De kwaliteit van de leefomgeving is altijd belangrijk geweest voor mensen, maar 

door de komst van het internet kunnen mensen gerichter en selectiever opzoek gaan naar 

hoogwaardige producten en diensten om de omgeving te optimalisering en te veraangenamen. 

Steden lijken in toenemende mate met elkaar te concurreren. Hierdoor komen met name 

binnensteden die weinig exclusiviteit en kwaliteit bieden onder druk te staan. Om de 

concurrentie met het internet aan te kunnen, lijken steden zich steeds meer te richten op het 

bieden van beleving en exclusiviteit in de vorm van musea en evenementen zoals festivals. 

Musealisering van binnensteden is hier mogelijk een gevolg van. Hierdoor neemt mogelijk de 

onderlinge concurrentie tussen steden toe, wie geen exclusiviteit kan bieden zal bezoekers 

verliezen aan andere steden die wel voldoen aan de behoeften en wensen van bezoekers.  

 

7.5 Aanwijzingen voor onverwachte veranderingen  

In deze laatste paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag;  

 

In hoeverre zijn er onverwachte ontwikkelingen middels het signaleren van weak signals te 

identificeren op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland?  

 

In dit onderzoek zijn verschillende signalen verkend op het gebied van verstedelijking en 

mobiliteit. Aan de hand van weak signal onderzoek is het mogelijk om een grote diversiteit 

aan signalen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit in Nederland te identificeren. Het 

is echter de vraag of de gesignaleerde signalen in dit onderzoek ook écht weak zijn, omdat er 

discussie bestaat over de beschouwing van de signalen als weak. Om die reden is het lastig 

om hier concrete uitspraken over te kunnen doen gezien de subjectieve beoordeling van weak 

signals. Daarnaast is het onzeker of de geïdentificeerde signalen tot onverwachte 

ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit leiden. De gevonden signalen 

gaan met (te) grote onzekerheden gepaard om concrete uitspraken te kunnen doen over het 

verloop en de richting van de signalen. De hoofdvraag is op basis van dit onderzoek daarom 

niet eenduidig te beantwoorden. Uit dit onderzoek is wel gebleken dat weak signal onderzoek 
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bruikbaar is voor het verkennen van ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en 

mobiliteit. De praktische operationalisering is in dit onderzoek echter lastig gebleken en dient 

om die reden meer verkend te worden.  

 

     

 



75 

 

8 Discussie  

“Verschillende scenario’s worden ontwikkeld maar dan blijft het totaal onverwachte buiten 

beeld. Er kan dus ook een toekomst ontstaan die we nu nog niet hadden kunnen verzinnen. Ik 

vind het voorbeeld van het pistool uit een 3-D printer wel een mooi voorbeeld. (...)Dat had ik 

zelf een jaar geleden nog niet kunnen verzinnen, terwijl de techniek er toen al was. Daar 

opent zich een toekomstperspectief, er kunnen toekomsten ontstaan die we ons niet hadden 

kunnen voorstellen maar die al wel in aanleg aanwezig zijn.”
10

 

Dit hoofdstuk reflecteert op de resultaten en conclusies van het onderzoek. Paragraaf 

8.2 gaat nader in op de methodologische aanpak van het onderzoek. Tot slot wordt in 

paragraaf  8.3 gereflecteerd op het concept weak signals.  

 

8.2 Methodologische reflectie  

Op theoretisch niveau is het nodige bekend over het concept weak signal. Tijdens de 

theoretische verkenning naar weak signals in wetenschappelijke literatuur zijn verschillende 

publicaties naar voren gekomen die het concept nader beschrijven. Onderzoek naar de 

praktische toepassing van weak signals is echter beperkt gebleken. Er is weinig (praktisch) 

onderzoek verricht naar een effectieve en bruikbare onderzoeksmethode voor de signalering 

van weak signals. In een aantal onderzoeken worden wel concrete voorbeelden van weak 

signals aangehaald, maar deze hebben echter betrekking op signalen die reeds gemeengoed 

zijn binnen het huidig denken of die reeds in het beleid zijn opgenomen. De signalering en 

identificatie van weak signals zijn ook in dit onderzoek lastig gebleken. Er zijn verschillende 

signalen verkend maar het is onzeker of deze signalen weak zijn. Zoals in de literatuur naar 

voren is gekomen bestaat er geen eenduidige definitie en operationalisering van het concept 

weak signals. Deze onduidelijkheid is ook tijdens het onderzoek naar voren gekomen. Hoewel 

de meeste geïnterviewden zich reeds verdiept hadden in de theorie over weak signals 

waardoor de meeste bekend waren met het concept, bestond er bij velen onduidelijkheid over 

de operationalisering. Wellicht had zowel in de e-mailuitnodiging als de uitnodiging voor de 

workshops een duidelijke omschrijving van het concept weak signals gegeven moeten 

worden. Echter, gezien het feit dat er geen eenduidige definitie van het concept weak signals 

bestaat, was een nadere operationalisering wellicht ontoereikend geweest. Daarnaast is tijdens 

workshop II gebleken dat de meeste deelnemers de gevonden (weak) signals uit de interviews 

niet als weak beschouwden. Dit heeft wellicht te maken met de informatiebron van het 

onderzoek, het merendeel van de geïnterviewden is afkomstig uit hetzelfde vakgebied als de 

workshopdeelnemers, respectievelijk; mobiliteit, planning en transport. Zoals uit het 

theoretisch kader naar voren is gekomen is de identificatie en interpretatie van weak signals 

afhankelijk van eerdere ervaringen en kennis (Mendonca, et al. 2012, p. 221). Het is om die 

reden niet opvallend dat het merendeel van de workshopdeelnemers de signalen niet als weak 

beoordeelden, zij beschikken waarschijnlijk over dezelfde kennis als de geïnterviewden. 

                                           
10

 Quote van een geïnterviewde in het kader van het onderzoek.  
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Daarbij redeneren mensen vanuit bestaande denkkaders waardoor “afwijkende” signalen 

waarschijnlijk lastig waar te nemen zijn (Korsten, 2011, p. 16). Achteraf was het wellicht 

verstandig geweest om (ook) experts te interviewen die op de rand van het kennisgebied zitten 

zoals trendwatchers, creatievelingen en mensen die bezig zijn met vernieuwing en innovatie. 

Door mensen te interviewen die met één been in het onderzoeksveld staan en met het andere 

been meer in de creatieve hoek, kunnen mogelijk nieuwe inzichten gegenereerd worden. 

Wellicht is een groep van personen die expertise hebben van een onderwerp in combinatie 

met creatieve vrijdenkende personen, een goede groep samenstelling voor de signalering van 

weak signals.  Een voorbeeld van een andere methode voor de signalering van weak signals is 

wellicht te vinden bij nationale inlichtingendiensten. Voor de opsporing van aanwijzingen 

(weak signals) voor mogelijke terroristische aanslagen doorzoekt de inlichtingendienst grote 

online databestanden zoals Facebook en Twitter. Wellicht is deze methode ook geschikt voor 

het opsporen van weak signals op andere gebieden, zoals verstedelijking en mobiliteit.  

 Meer wetenschappelijk onderzoek naar de praktische toepassing van-, en een geschikte 

methodiek voor- de signalering van weak signals is aan te bevelen.  

 

8.3 Reflectie op het gebruik van weak signals  

In dit onderzoek zijn veel verschillende signalen geïdentificeerd. Het is echter lastig om te 

bepalen of deze signalen ook daadwerkelijk weak signals zijn op het gebied van 

verstedelijking en mobiliteit. Het is mogelijk dat weak signals in de praktijk te zwak zijn om 

door mensen gesignaleerd of “gezien” te worden. Dit is een mogelijke verklaring voor het feit 

dat de praktische toepassing van weak signals beperkt is. In onderzoeken waar concrete weak 

signals nader beschouwd worden, gaat het om signalen die reeds gemeengoed zijn binnen 

huidige denkkaders of die reeds in het beleid opgenomen zijn. Een signaal achteraf signaleren 

is makkelijker dan op het moment zelf. De onzekerheid over de implementatie van het 

concept blijkt ook uit de verschillende categorisaties die aan weak signals gekoppeld zijn (zie 

hoofdstuk vier, paragraaf 4.2). Er is duidelijk nog onvoldoende consensus over de te hanteren 

definities en de daarbij behorende categorisaties, hetgeen een eenduidige praktijktoepassing 

bemoeilijkt. De bruikbaarheid van weak signal onderzoek voor beleidsinstanties zoals het 

PBL, is waarschijnlijk vooral gelegen in de discussie over (weak) signals en de onzekerheden 

die gepaard gaan met weak signal onderzoek. Deze discussie kan er mogelijk toe leiden dat er 

een duidelijker beeld ontstaat over de drijvende krachten en de onzekerheden op het gebied 

van verstedelijking en mobiliteit, hetgeen mogelijk leidt tot scherper geformuleerde en 

onderbouwde toekomstscenario’s. Verder is het denkbaar dat een systematische weak signal 

verkenning ook daadwerkelijk een onverwachte en belangrijke ontwikkeling identificeert die 

voorheen mogelijk onopgemerkt zou zijn gebleven. Daarnaast is uit dit onderzoek naar voren 

gekomen dat weak signals gepaard gaan met (grote) onzekerheden. Voor onder andere 

beleidsmakers is het van belang om onzekere ontwikkelingen serieus te nemen, door deze 

bijvoorbeeld in het beleid op te nemen of in ieder geval niet te ontkennen. Door adaptief 

beleid te ontwikkelingen waarbinnen ruimte gecreëerd wordt voor veranderingen,  kunnen 

eventuele aanpassingen verricht worden wanneer ontwikkelingen anders lopen dan 

aanvankelijk verwacht. 
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Bijlagen  

Bijlage 1. Uitnodiging deelname interview. 

 

Beste ...,  

  

Via … ben ik aan uw e-mailadres gekomen.  

  

In het kader van mijn afstudeeronderzoek voor de studie Stadsgeografie aan de Universiteit 

Utrecht, doe ik in opdracht van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onderzoek naar 

weak signals (zwakke signalen) op het gebied van verstedelijking en infrastructuur.  

  

Het doel van mijn onderzoek is het signaleren van weak signals op het gebied van wonen, 

werken, vervoer en recreatie die zich momenteel nog in de onderstroom van de samenleving 

bevinden en die een aanwijzing kunnen zijn voor mogelijke veranderingen op het gebied van 

verstedelijking en infrastructuur.  

 

In het kader van het onderzoek zou ik U graag willen interviewen. Het interview zal ongeveer 

een uur duren.    

  

Mocht U nog vragen hebben dan kunt U met mij contact opnemen of met één van de 

projectleiders, David Hamers en Daniëlle Snellen.  

  

In afwachting van uw antwoord,  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Annemoon Bregt  

Annemoon.Bregt@pbl.nl  

mailto:Annemoon.Bregt@pbl.nl
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Bijlage 2. Vragenlijst.  

Geïnterviewde: 

Datum:  

 

Introductie  

- Voorstellen  

- Korte uitleg onderzoek: doelstelling  

- Bezwaar naamsvermelding  

- Opname 

- Tijdsduur interview 

 

Startvraag 

Welke weak signals zijn er te identificeren die mogelijk een aanwijzing kunnen zijn 

voor verandering(en) op het gebied van verstedelijking en/of mobiliteit in 

Nederland?  

 

Optionele vragen  

- Zijn er weak signals te identificeren op het gebied van wonen?  

- Zijn er weak signals te identificeren op het gebied werken? 

- Zijn er weak signals te identificeren op het gebied vervoer? 

- Zijn er weak signals te identificeren op het gebied  recreatie?  

- Zijn er sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen gaande waarbinnen weak signals te 

signaleren zijn of die als voedingsbodem kunnen dienen voor nieuwe weak signals?  

- Welke technologische ontwikkelingen zijn nu weak en kunnen mogelijk 

veranderingen teweeg brengen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit? 

 

Drijvende krachten en effecten  

- Welke oorzaak ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van deze weak signal?  

- Onder welke voorwaarde kan deze weak signal(s) zich ontwikkelen tot een strong 

signal(s)?  

- Wat zorgt ervoor dat een weak signal doorzet of uitdooft?  

- Wat is het effect van deze strong signal(s) op verstedelijking en mobiliteit van 

Nederland?  

 

 

 



83 

 

Bijlage 3. Overzicht geïnterviewden. 

 

Jeroen Zuidgeest 

Jan-Willem Duyvendak 

Hans Leeflang  

Peter Peters 

George Jansen  

Ton Venhoeven 

Anton van Hoorn 

Hugo Gordijn 

Jan Schuur 

Lucas Harms 

Martijn de Waal 

Erik Verroen 

René Boomkens 

Lars Lutje-Schipholt 

Bert van Wee 

Jos Arts  
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Bijlage 4. Nvivo codeboom. 

 

Beleid  

Demografie 

Economie 

 - Financiering  

 - Flexibilisering 

 - Globalisering 

 - Huizenprijzen 

 - Kantoren 

 - Productiviteit 

 - Werk(gelegenheid) 

Mobiliteit  

 - Autogebruik  

 - Duurzaamheid  

 - Flexibilisering 

 - Infrastructuur 

 - Luchtvaart 

 - Rijbewijs bezit 

 - Verplaatsingspatronen 

Ruimtelijk 

 - Beleving 

 - Connectiviteit 

 - Functie 

 - Knooppunten 

 - Locatie 

 - Oriëntatie 

 - Schaalniveau 

 - Segregatie 

 - Woonvoorkeur 

Sociaal-maatschappelijk 

 - Activiteitenpatroon 

 - Collectivisering 

 - Sharing 

 - Cultuur 

 - Ervaring 

 - Gedrag 

 - Individualisering 

 - Kwaliteit 

 - Organisch 

 - Organiserend vermogen 

 - Sociale contacten 

 - Vertrouwen  
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Technologie 

 - Applicaties 

 - Detailhandel 

 - ICT 

 - Social media 

 - Vervoersmiddelen 

  - Elektrische auto 

  - Elektrische fiets 

  - Openbaar vervoer 

Verstedelijking  

 - Urbanisatie  

 - Ruralisatie  

 - Vestigingspatronen  
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Bijlage 5. Cd-rom.  

 

De bijgevoegde cd-rom bevat:  

 1. Getranscribeerde interviews 

 2. Samenvatting workshop deel I 

 3. Getranscribeerde workshop deel II 
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Bijlage 4. Geanalyseerde signalen.  

 

Sociaaleconomische uitsortering   

- Segregatie van de Randstad  

- Stedelijke segregatie: stad voor rijk hoogopgeleid, randgebieden voor arm laag opgeleid 

- Software sorting: ruimtelijke sturing groepen [Algoritmes en filterfuncties, zoals Applicaties 

  maken het mogelijk mensen ruimtelijk te sturen afhankelijk van profiel]  

- Afname middenklasse  

- Toename tegenstelling laag en hooggeschoold  

- Gated-communities  

 

De organische samenleving 

- Kleinschalige gebiedsontwikkeling: modulair werken  

- Hergebruik gebieden: upcycling 

- Gesloten kringlopen: metabolisme  

- Cirkel van vertrouwen: regionalisering vs mondialisering [Investeringen op basis van 

 vertrouwen. In mondiale wereld veel anonimiteit, regionalisering is antwoord hierop] 

- Toename bottom-up, afname top-down  

- Dynamische functies: adaptieve bedrijven [Aanpassing bedrijven in wereld van 

 globalisering, meerdere functies binnen bedrijven. ZZP] 

- Tijdelijke bestemmingen: kantorenpanden 

- Zelforganisatie: bewustwording  en onvrede bestaand beleid  

- Organische planning: RO, individu en kwaliteit  

- Collectieven:  

 - Deelsystemen 

 - Lease 

 - Gemeenschapsdenken 

 - Generatie samen: meerdere generaties één woning 

 

Kwaliteit en toegang tot vervoer  

- Mobiliteitsapplicaties: Seatz 

- Klein segment: sollicitatie op afstand  

- Toegankelijkheid vervoer belangrijk dan bezit  
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- Emancipatie werk: flexibilisering  

- Strategische locatiekeuze: huizenprijzen stijgen   

- Belang kwaliteit boven locatie  

- Specialistische beleving: behoefte  op maat  

- Prefabricatie en customisation: 3D printer  

 

Ruimtegebruik   

- Musealisering van de steden 

- Thirth places: Seats2meet 

- Detailhandel: displaywinkels 

- Functionele diversiteit ruimte  

- Verandering openbare ruimte[Kwaliteit, onderdeel van stedelijke productiviteit; werk en 

 vervoer. Niet langer enkel ‘esthetisch’ maar belang efficiëntie]  

- Belang beleving 

- Publieke en private ruimte diffuus  

- Jongeren meer gericht op stedelijke woonmilieus: afname monofunctioneel woonmilieu; 

 VINEX, suburbane gebieden en rurale omgeving 

- Toename dertigers steden  

 

Verplaatsingspatronen  

- Afname autogebruik, autobezit, rijbewijsbezit  

 - Automatische vervoersmiddelen: Google auto  

 - Individuele vervoersmiddelen 

- Tegenstelling in kwantiteit verplaatsingen  

- Nomadische verplaatsings- en vestigingspatronen  

- Verplaatsingen ander niveau: recreatie, woon-werk  

- Hypermobiliteit  

 

 

 


